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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وسلم

 المقدمة 

قال ابو الطيب أمحد بن احلسني املتنيب رمحه : قال ابو احلسن علي بن إمساعيل النحوي املعروف بابن سيده
  : اهللا تعاىل

  "وفَرف الْهجر بين الْجفِْن والوسن  ِىى بدنالْهوى َأسفًا يوم الْنَّو أبلَى"

يذهب الناس إىل أن أسف البعد هي الذي أباله على عادة الِبلَى وإمنا قصد املبالغة، أرد أن الِبلَ يعمل يف 
  .وقد عمل فيه ليوم واحد، وهو يوم النوى، عمله لسنني. اجلسام فحاال على األيام

  : وقال

 "فَوق ِخلِْبها يدها نَِضيجٍة  نطَِوي علَى كَبٍدظَلْت بهاَ تَ"

  .غشاوة الكبد والبيت مضمن باألول وهو أبعد بان عنك خردها: أقمت، واِخللب: ظلت

بعدما بان خردها، ظلت منطويا : ظلت ا بعد ما بان خردها، واملعىن: فالعامل يف أَبعد، ظلت كأنه قال
إمنا توضع اليد على الكبد خشية من : "عليها يدها"التوجع وأذاا التفجيع، وعلى كبد قد أنضجها 

  .ضعفها

  : يريد بذلك، وكذلك يفْعل بالفؤاد، كقول اآلخر

  نار الهوى وانْطَويت فَوق يِدي  نكفِّى علَى فُؤادي ِم وضعتُ

 لليد يف النضج، وإمنا يريد أن اليد ، صفة للكبد يف اللفظ واملعىن، ال حظَّ"نِضيجة"وأكثر الناس على أن 
وضعت كفى على فؤادي "موضوعة على ِخلب الكبد فقط، ويقَويه البيت الذي أنشدناه، وهو 

  .".....ناؤ اهلوى......من

 صفة للكبد يف اللفظ، ولليد يف املعىن، أي على كبد قد نضجت يدها على "نضيجة"وقد جيوز أن يكون 
أبلغ ألنه إذا أنضجت اليد وهي موضوعة على اخللب من حر الكبد، فما الظن خلبها من حرارا، وهذا 

فاجلر على الصفة للكبد يف اللفظ، .  اجلر والرفع"نضيجة"بالكبد؟ فإذا كان املعىن على هذا، جاز يف 
وهذا كما . يدها نضيجة فوق خلبها: والرفع على أن يكون خرب مبتدأ، وذلك املبتدأ هو اليد، كأنه قال

ظريفةٌ : وإن شئت قلت. مررت بامراة ظريفة أمتها، فالظرف يف اللفظ للمرأة، ويف احلقيفة لألمة: ولتق



ابن سيده-شرح املشكل من شعر املتنيب  3  

  .أمها، أي أمها ظريفةٌ

صفة "نضيجة"وكن . وأما إذا كانت النضيجة صفة للكبد يف اللفظ واملعىن، فإنه ال يكون فيها اال اجلر 
. وإذا كانت نعتاً للكبد، فهي نضيجة مبا يف ذاا. ا ليس يف ذاالليد، أبلغ يف املعىن، ألا حينئذ نضيجة مب

واحتراق الشيء مبا ليس يف ذاته، أبلغ من احتراقه مبا يف ذاته وإمنا يريد أنه إذا وضع يده على كبده متألِّماً 
  : نضجيت اليد حبر الكبد، كقوله

  ترق الجمرمن الجمر ِقيد الرمِح الح  اودني لبلالوجد إال أن ق هل

وهذا عندي أبلغ من قول املتنيب، ألن اليد إذا كانت على خلب الكبد، فهي اقرب إىل احلر من الفؤاد من 
فحر الفؤاد إذن . اجلمر، إذا كان بينه وبني اجلمر ِقيد رمح، مع أنه جعل اجلمر الناري حمترقاً من حر فؤاده

  .أشد من حر اجلمر

"شاب قُ ِلمها  ِهِتمن الهجر فرودقِْس أسمفصار مثل الد"  

أسودها، فعم، لكن قد جيوز :  فخص جزءاً من اللمة مث قال"فَرق ِملته": ويف هذا البيت ثَرملَة صنعة، قال
أن يعود الضمري إىل الفرق، وإن كان الفرق مذكرأ، ألن املذكر إذا كان جزءاً من ذات املؤنث جاز 

  .تأنيثه

  : أنشد سيبويه

  كما شَِرقَتْ صدر القناِة من الدِم  هتَبالقول الذي قَد أذع وتَشْرقٌ

وإمنا . وقد جيوز أن يريد بياض اللمة كلها، وخص الفَرق، ألنه معظم الرأس، مت أعاد الضمري إىل اللِّمة
  : وجه استواء الصنعة لو اتزن له، وحسن يف القافية أن يقول

  فصارمثل الدمقِْس أسودها  هتُممن الهجر ِل شابتْ

  .ليست مفاضلة، إذ لو كان ذلك، لكان أشد سواداً:  وأسودها هنا"ِلمته" بعد قوله "أسوده": أو يقول

هو : وقد جيوز أن يكون أراد املفاضلة، فقد جاء ذلك شاذاً، فقوله أسودها بريد به مسودها كما يقول
  .أسود القوم أي األسود فيهم

 اأقربها منك عنْك َأبعده  كيف يحيك المالم في ِهمٍم"

أقرا منك بعيد عنك، : هذا خلْف إذا حمل على ظاهره لكن لو قال! كيف يكون أقر شيء أبعد شيء
أي أقرا منك . فاجلملة يف موضع الصفة هلمم. أقرا عندك مثل أبعدها: كان حسناً، ولكن الذي أراده

  .عدها منك على احلقيقةعندك أب

    



ابن سيده-شرح املشكل من شعر املتنيب  4  

  "شُُئونُها والظَّالم ينِْجدها  واّلدموع تُنِْجدنى َأحييتُها"

أي أحييت الليايل بالسهر . جمارى الدموع، واحدها شأن: والشؤن. تعيننن: تنجدىن. يعين الليايل: أحييتها
  .والبكاء

  : حتريإن شأن الدمع أن خيفف احلزن، كقول الب: ومعىن ال بيت

  بعض الصبابة واسترح بهمومها  الدموع هي الصبابة فاطرحح إن

وهو عندنا موجود باملشلهدة، فكأن الدمع يعينه على طول الليل، وإعانة . وهذا مثري يف أشعار العرب
 وينظر الدمع للمحزون على احلزن ليالً، أحدى من إانته عليه إياه اراً، ألن احملزون يتسلى اراً مبا يتأمله،

إليه، والظالم يقصر الطرف عما يتشاغل به احملزون اراً، فيفرغ احلزين عند ذلك إىل الدمع، ال جيد معيناً 
 أي أن الظالم إذا قَصر الطرف عما يتشاغل به احملزون، زاد الليل بذلك "والظالم ينجدها": قال. غريه
  : ولذلك قال الشاعر. لنظر إىل ما يتشاغل بهفكأن الظالم أجند الليل عليه بقَصره طرفه عن ا. طوالً

  لطرحيمها طَرفيهما كل مطرٍح  ح راحةبلى إن للعينين في الصب

  . مجلة يف موضع احلال من التاء يف أحييت"والدموع تنجدىن": وقوله

نا تنجدىن  مجلة يف موضع احلجال من اهلاء اليت يف أحييتها، أي أحييت الليايل وأ"والظالم ينجدها": وقوله
  .دموعي بالتسلية، وهي ينجدها الظالم بالتطويل هلا

  "بالسوط يوم الرهان ُأجِهدها  رديفَ والُل الال نَاقَتي تَقب"

حاجى ذا البيت، إمنا عىن نعلَه، فكىن عنها ذا النوع من احليوان ألن املاشي يعلو نعله كمل يعلوا 
مث بني هذه . ال يكون الحقاً لغري احليوان املراكب، خيرجها بذلك من نوعهالراكب ناقته، ونفى عنها ما

  : اُألحجية فقال

  "ِزماَمها والشُسوع ِمقْودها  كُورها وِمشْفَرها ِشراكُها"

أي كل واحد من طوائف هذه النعل حيل حمل األرداف من الناقة، فجعل شراكها كالكور على وسط 
مامها، كما أن ِمشفَر الناقة أمامها، والشسوع ِمقْودها، وذلك أنه يفْضل عن ذات النعل، والزمام أ. الناقة

  .كما أن اِملقْود يفضل عن املقود

شراكها وزمامها، لكنه مجع علَى أن كل ظائفة : وِشسعها مقودها فيفرد، كما قال: وكان ينبغي أن يقول
: شراكُها": ، كما قال"ِمشفرها: وزمامها": ول لو اتزن لهمن الشسع ِشسع، وكذك كان ينبغي أن يق

، فبدأ بطوائف النعل قبل أداة اإلبل، لكن حسن عندي ابتداءه باِملشفر ذايت، "ِمقودها: كورها، وشسوعها
  .والكور واملقود من األداة، ال من الذات
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 "ُأِتيحتْ له محمدها كما  ياَ لَيتَ بي ضربةً ُأتيح لَها"

نبوها عنه، واحتماله هلا، وتأثريه فيها برغمه، : حلُوها به، ومعىن إتاحة حممد هلا: معىن إتاحة الضربة له
. وكذلك كل حال وذى حال كل واحد منهما متاح لصاحبه، وأراد أتيح حممدها كما أتيحت هي له

  .وأُتيح قٌدر

ا مل تكن حبق، فكان ذلك الندم تأثرياً فيها، وجيوز أن يكون أراد أن الضربة ندمت حيت وقعت به، أل
أي قدر حممد للضربة كما قُدرت له . وكل ذلك جماز واتساع. وكذلك السيف ضرب غري مستحق
  : فكان هو املؤثر فيها، أال ترى بعده

 "في وجهه مهنّدها َأثَّر  َأثر فيها وفي الحديِد وما"

أثر املطر يف احلائط والْخسف يف : كون إال يف اجلواهر، كقولكغادر فيه أثراً، وال ي: أثر يف الشيء
 جوهراً "اثر فيها ويف احلديد": االرض، وأثر املرض يف اجلسم وال يكون ذلك يف العرض، وقد اقتسم قوله

بة اليت  فَعرض، ألا كناية الضر"فيها": وعرضاً، أما اجلوهر فاحلديد والتأثري فيه شائع، وأما اهلاء يف قوله
  : يف قوله

  يا ليت بي ضربه أتيح لها

ض ألن التاثري أيضاً األثرروالعني ال يكون إال يف عني مثله، أعىن . وإمنا مل يصح التاثري يف الع ،نيواألثر ع
فإذن . وأما العرض فليس بعني، فيكون حامال لعني آخر. اجلوهر، إذ ال حيمل اجلوهر إال جوهر: بالعني
ناً، بل هو عندي أبلغ، ألنه إذا أمكنه التأثري .  استعارة وجماز غريب"أثر فيها": قولهيكأنه توهم الضربة ع

  : وقوله. أعىن أنه ليس حبقيقة. يف العرض كان له يف اجلوهر أمكن، لكنه مع ذلك قول شعري

  وما أثر في جهه مهنَّدها

    

حنيل، فكذلك السيف، ومل . . . أي تمته وامليتم : "ه النساءهندت": وهو عندي من قوهلم. السيف: املهند
وإمنا أراد أن املهند مل . وكيف ذلك وقد أثبت الضربة، وهي التاثري. ينف تأثري املهند يف وجهه نفياً كلياً

قدام، يؤثر يف وجهه أثراً قبيحاً، ألن وقوع الضربة على الوجه تزين وال تِشني، لداللتها على الشجاعة واإل
  : كما أن التاثري يف الظهر دليل على اجلينب والفرار، كقوله

 علَى أعقابنا تقطُر الدما ولكن  فلسنا على األعقاب تَدمى كُلُومنا

  . امساً مقصوراً كِغنى"الدما"جعل . "تقطر الدما"ويروى 

  : أنشد الفارسي



ابن سيده-شرح املشكل من شعر املتنيب  6  

  أعقبها الغُبس منه ندما  افقدت برغزه كمهاة

 افاذا هي بعظام وِدم  هبثم َأتت تطل غفلت

  .فهذا شيُء عرض، مث نعاود الغرض

فكان املهند ملا وقع على وجهه، فكان ذلك إشعار بإلقدام، مث مل يؤثر فيه البتة، فلذلك نفى التاثري نفياً 
 أصبت، كنت مبرتلة  أي أنك إذا مل تجد وال"تكلم ومل يتكلم": وحنوه ما حكاه سيبويه من قوله. عاماً

  .من مل يتكلم وإن كنت قد تكلمت

  "وصب ماٍء الرقاِب يخِْمدها  اهتَنْقِدح النَّار ِمن مضاِرب"

أوقد فاتقد، أي أن السيوف تقطع ما حتتها ووى يف التراب، فال يردها إال حجر يقدح : قدحه فانقدح
  : النار مبالقاته جرم السيف، كقوله

تَقُد هف نسجالمضاع لُوقىباِحِب  السالح فَّاِح ناروتوقد بالص  

 أي أن الدم الذي يطفئ تلك النار جيرى على السيف واجلمر، وسمى الدم "وصب ماء الرقاب يخمدها"
ا الدمع ماء، كل وسمو. ماء استعارة وجمازاً، وإمنا ذلك ألن ماهته سيالنه، وعلى هذا قالوا ماء العناقد

  .ذلك اتساع وجتوز، ال حقيقة

  "يوماَ فَأطرافهن تَنْشُدها  هَأضلَّ الهمام مهجتَ إذ"

ويصيخ أحيانا كما : وقوله. عرفتهان ونشدا يف التعريف لغة أيضاً: طلبتها، وأنشدا: نشدت الضالَّة
هنا املعرف وهو الصحيح، ألن املِضلَّ يضغى إىل كالم يعىن بالناشد : استمع املضلُّ لصوت ناشد قيل

  .هذا قول األصمعي. املعرف ليدلّه على ضالته

وهذا القول اآلخر مستقل . الطالب، ألن املُضشل حيب أن جبد مِضال مثله ليتعزى به:الناشد هنا: وقيل
  : ويصحح القول األول. عن تغايل األول

  اخة المنِْشِد للناِشِدإص  هللّنبأِة أسماع يصيخ

أي أن اهلُمام إذا فقد مهجته فإنه يسأل عنها أطراف هذه السيوف، ألا . أي إصاخة الطالب للمعرف
فأطرافهن على هذا مفعول ثان أي . عارفة مبسالك األرواح، ا تقْبض وعليها تِرد، ال مظنةَّ هلا إال هي

  .تنشدها أطرافهن

"فَها علِجلِْدى ب َأقَر ها  الَىحدحنى المماِت أج أقِْدر"  

فإذا جحدت نعمتك، شهد ا . بشر ما أخاك مشفر: أي نضرة العيش بادية على بشريت، كقول العرب
: ونظريه قوله تعاىل. جلدى فلم ميكنه إنكارها، إذا أثرها عليه باٍد جحدا وأقر جلدى ا افتضحت
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على أن أحجدها فحذف :  أراد"فال أقِدر حىت املمات أجحدها":  قوله" نضرةَ النعيمتعِرف يف وجوههم"
قُلْ أفغري اِهللا ": ونظرية قوله تعاىل. "أن"على وأن، ورفع الفعل لعدم العامل الذي كان ينصبه وهو 

دى أعبونرحة الروى لقالولو كانت القطعة مفتو.  أي تأمروين أن أعبد فحذف أن ورفع الفعل"تأْم :

  .وقد روى هذا البيت بالوجهني مجيعاً.  فأعمل أن مضمرة إعماهلا مظهرة"أجحدها"

  : وقال املتنيب

"ما قاس رسيا وأيتُ مأحال  الَتَاقَيدِفي وما ععلَى ضع ن جاَروالبي"  

إذا كان أيسر ما قاسيته قاتال، فما أحيا وأيسر ما قتلين، أوما من شأنه أن يقتل، و: جيوز أن يكون أراد
أنا يف حال حياة، وأقل ماالقيته : إما أن يكون تعجب من ذلك فقال: وهذا على وجهني. بأكثره وأشده

فهذان وجها إرادِة . "احلال"كيف أحيا مع هذه : قاتلٌ، وإما أن يكون طمع باحلياة فأنكر ذلك، فقال
وقد يكون . يتعجب من صربه. وهذه حايل، أي جتلدى. نا أحياوقد يكون أحيا خرباً، أي أ. االستفهام

أثبت ما قاسيته حليايت ما قتل، وهذا غُلو وإلفراط، ألنه إذا كان ما :  امساً يدل على املفاضلة، أي"أحيا"
  .قلته أثبت شيء حلياته، مل يبق له ما يوجب املوت

    

 "ال شيء ظَنَّه رجرأى غير إذا  وضاقَِت اَألرض حتى كان هاِربهم"

أما الرؤية فال تقع على غري شيء، ألن غري شيء ليس مبحسوس إحساس اجلوهر، وال إحساس العرض، 
ألن غري شيء خارج عن اجلور والعرض، ألن كل واحد من اجلوهر والعرض شيء، وإمنا أراد هذا 

: ال حيفل به ظنه رجال كقول العربإذا رأى شيئاً : إذا رأى غري شيء يحفَل به يف قوة قولك: الشاعر

إنك وال شيَء سواٌء، وحمال أن يسوى بني املوجود واملعدوم، ألما يف طريق التضاد، ولكنهم يريدون 
إنك وال شيء، واكتفَوا به من قوهلم وشيئاً اليعبأَ به، ألن ماال : إنك وال شيُء يعبأ به سواٌء ولكنهم قالوا

إمنا سرت حىت أدخلها، إذا كنت محتقراً للسري، : لْزمناَ سيبويه الْنصب يف قولهيعبأ به كاملعدوم، ولذلك أ
إمنا ذلك ألنه ال شيء أقرب إىل طبيعة النفي من االحتقار، والنفي عدم فجعل االحتقار : قال الْفارسي

  .كالعدم

"هدعكَ فَبر وات الطِّفْل م  تْضوإلى ذّا اليوِم لَوالَبالخَيِل في لَهعا س"  

أي أن هذه القبيلة قَلَّت وذَلت، حىت لو ركضوا اخليل، على قوة الركض، يف لَهوات الطفل، على ضعفه، 
  : ما شعر م فيسعل، بالغ بذلك كقوله

ألِْق ولَو قم ما غيرتُ من خط كاتب  هقِّ رأِسي ِشتُ فقَلَممن الس  
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  : فأما قول رؤبة يف صفة الصائد

  في الغاب لو يمضغ شَرياً ما بصق  ثْوالنفس من الِحرص الفَشَ تفباَ

فإمنا أراد أن هذا القانص من النهم على صيد الوحش، وخشية أن يسمع له ِحسا فينفر، لو مضغَ احلنظل، 
 لو مضغ احلنظل مل إن مه علَى التصيد قد شغله حىت: مل يبصق خشية أن ينفِّرها بصقه، وقال األصمعي

  .يشعر مبرارته فيبصق

  .وخص املتنيب هلوات الطفل ألا مظنة السعال

هذا . ركضت الدابةَ، وال يقال ركضت ا: لو ركَضت اخليل، يقال: ركضت باخليل، إمنا وجهه: وقوله
حبههو املعروف يف اللغة، لكن قد جيوز أن يكون ركض بالدابة لغة، فيكون من باب طَو تحته وطو .

   "سود احملَجِر ال يقْرأْنَ بالسوِر"وقد جيوز أن تكون الباء زائدة كقوله 

  "قَلب المحب قَضانني بعد ما مطَال  يلدلب اللْذَف قَكَم مهمٍه قَ"

شفاقه يف املَهمه،  فجاء به على لفظ الفاعل، ومل يقل احلبيب وهو يريده، ألنه عنى شدة إ"اِحملب"قال 
ولو . وذلك أن املعشوق إذا أحب عاشقه، فإمنا يهجره خلوف واش أو رقيب، فاذا رآه خفَق قلبه إلشفاقه

  : وهذا كقول علي بن جبلة. كان اِحملب غري مِحب مل يتجشم الزيارة على شدا

  حِذرا من كل ِحس فَِزعاَ  اًمن زارني مكْتتِم يأبى

وجيوز وضع الفعل املاضي موضع احلال، . بعد ما مطَال على هذا القول، مجلة يف موضع احلالفقضاين 
واهللا الفعلت، : وفيما حكاه سيبويه من قوهلم. إن فَعل فَعلْت: ألنه قد يوضع موضع املستقبل يف قوله

  .يريدون ال أفعل

 يف موضع احلال، "حِصرت" إىل أن "ورهمأَو جاُءوكُم حِصرت صد": وقد ذهب بعضهم يف قوله تعاىل
  ."أو جاَُءوكم حِصرةً صدورهم": ويشهد عندي أن حِصرت يف موضع احلال قراْة من قرأ. وقد فيه منوه

أن فؤاد الدليل وِجل كقلب احملب الزائر :  الذي هذه صفته فمعناه"قلب الدليل به قلب احملب": وأما قوله
  .املتوقع للفضيحة

كم من مهمه قد قضاين بعد مامطال، :  خرباً عن املَهمه، أي"قضاين بعد مامطال" جيوز أن يكون وقد
  .قلب الدليل به قلب احملب

أن املهمه طال عليه، فمطله بالنجاة منه، مث قضاه :  وهو يعىن املهمه، فمعناه"قضاين بعد ما ماطال"وأما 
  .بعد حني، وكالمها مستعار
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وكذلك قلب الدليل يرجو . أن قلب احملب يرجو وخياف:  فمعناه" الدليل به قلب املُِحبقلب": وأما قوله
  .اهلداية وخيشى الضاللة

  "سليماً من الْجرحى بريئا من القتِل  ِلصنَِّقياِمي ما ِلذَِلكُم ال مِحبي"

    

كسر سيفي، وال ثَلَمته بضريب ياحميب ثوريت وقيامي بدوليت، وتركي لألسفار، كيف أفعل ذلك ومل أ: أي
أعدائي به، فكَى عن الكسر بالقتل، وعن الثَّلم باُجلرح،إذ اجلرح والقتل إمنا يلحقان احليوان، والسيف 

وإن شئت قلت كأنه على . وأراد سليماً من اجلرح، فوضع اجلَرحى موضع اجلُرح. مجاد ال حياة به
و من هيئة جرح اجلْرحى، وبريئاً وسليماً منصوبان على حذف املضاف، أي سليماً من أمل اجلَرحى، أ

فَما لَهم عن التذِْكرة ": أي استفهم عنه وهو يف هاتني احلالني، كقوله تعاىل: "ما ِلذَِلكُم": احلال من قوله
  ."معِرضني

  "فما أحد فوقي والَ أحد ِمثْلي  عنك تَشِْييهى بما وكأننَّه َأِمطْ"

األسد وال كأنه السيف، وال : التقل يف:  تشبيه، فالكالم ا هنا على وجهه، كانه يقول فلفظة"كأن"اما 
  .كأنه املوت أو السيلُ، فكل ذلك إمنا هو دوين،وال ينبغي أن تشبه الشيء بدونه، إمنا املعتادعكس ذلك

: مر على أن قائالً قال فليست بلفظة تشبيه مبرتلة كأن، إمنا استجازها يف التشبيه، ألنه وضع األ"ما"وأما 

 اليت "ما"فكأن هذه اليت للمسئول، إمنا سببها . كأنه األسد، كانه السيف: ما يشبه؟ فقال له املسئول
  .ومثل هذا كثريا. فجاء هو السبب واملسبب مجيعاً؛ وذلك الصطحاما. للسائل

: عليها، كأنه مسع قائالً يقول هنا مبعىن اجلحد، فجعلها امسا، وأدخل احلرف "ما"وقد جيوز أن تكون 

مث رجع إىل النوع األشرف فقال . ويف هذا معىن التشبيه أي مثل األسد، فأىب هو ذلك.  األسد"إال"ماهو 
  . مفضالً نفسه عليهم"فما أحد فوي وال أحدمثلي"

  : وله أيضاً

"ةٌهم ديا رأيتُ مههِل  اِديجفي ر إالَّرأيتُ الِعباد"  

ما رايت مهديها إال رايت األنام : وقوله. "مبا بعثت به": ي هذه هدية، وجيوز هدية على البدل من قولهأ
أي أن فضائل األنام جمموعة يف شخص واحد منه، فال معترب بالعدد، اذاحاز معانيم أمجعني : يف رجل

  : وحده، كقوله أيضا

  هرى في ذَراه دهوروأصبح د  هالناس ِمثْلَيهم له ال عِدمتُ غدا
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 "رسطَا ِليس"وحنو قول بعض احلكماء وقد رِضى تلميذاً له من بعض تالميذه، يقال إن ذلك التلميذ 

  : واحد كألف، وليس ألف كواحد، وليس ألف كواحد وقال ابو نوأس: فقال

  أن يجمع العالم في واحد  ٍركعلَى اهللا بمستن ليس

  : وله

  "ِذى أرسٍم درٍس في األرسِم الدرِس  ثٍةالى ثسٍم موال وقَفْتُ بجس"

أي لوال هه الظبية اإلنسانية، مل أقف على رسوم هه . املسى، واِملسا، واملَساُء، كالصبح، والصبح، الصباح
الدار ال تدرس بعد ومل يرد أنه وقف عليها بعد ثالث من إقفارها، ألن . الدار ثالثا بني يوم وليلة أسأهلا

  .ثالث

واستعار له . وإمنا عىن أنه وقف عليها ثالثا، وصفته اجلِسم بأنه ذو أرسم درس، ذهب فيها إىل واحمائه
  : أرمساً حني شبهه ذا الربع الدارس واألرسم، كقوله يف صفة الدار

  جسديوالشوقُ ينحلنى حتى حكَت   اهزاَل كلُّ هزيم الودِق ينِْحل ما

  .وهذا البيت أبلغ يف حنول جسمه، ألنه جعل الدار حيكى جسمه يف النحول، فإذا جسمة أحنل منها

  . مل جيعل جلسمه فضالً على الدار يف النحول". . .وال وقفت جبسم "ويف هذا البيت أعىن 

ارس كَبازل جيوز أن يكون مجع دريس وأن يكون مجع دروس، كصبور وصبر، وان يكون مجع د: ودرس
  .وبزل

 "سِمعت ِبديباِج علَى كُنُِس وال  ما ضاقَ قَبلَك خَلْخاٌل علَى رشٍَأ"

يقول أنت كالرشأ يف احلسن، وساق الرشأ دقيقة، فكيف خالقت أنت الشرأ، بأن ضاق خلخالك عن 
  .ولو ألبست ساق الرشأ خلخاالً، جال عليها ومل يثبت. ساقك

. ومل نسمع قبلُ بديباج على ِكن اس. أي على هودجك ستور ديباج: "ى كُنسوال مسعت بديباج عل"

بكون الديباج على . وأنت قد خرقت املعتاد. إمنا الِكناس غُصون أو أسؤق شجر أو محاِفر أرض
ونظريه ما حكاه . وهذا علَى النسب، إذ ال فعل له. ومن رواه على كَِنس، أراد على ذى كناس. كناسك

  .ذو ار:  أي"لست بليلي ولكين نِهره": جِرح، وسِته، وطَِعم ونِهر، وأنشد: هسيبوي

، فذهب الفارسي إىل أنه من باب فَرق ونِرق، تومهوه على الفعل وإن "يف أيام نِحساٍت"فأما قراءة من قرأ 
  .مل يكن له فعل، مل يقولوا نِحس النهار

    

وى عندى، أحسن منه أن يحمل على النسب، ألن نظريه كثري، كما قد وها ايل قاله الفارسي غري ق
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  .حكينا عن سيبويه، وتوهم الفعل يف مثل نِحس قليل يف كالمهم

  : وله أيضاً

  "ِمنى إليك وظَرفَها التْأميال  ما تُهِدى ِإلى هديةً فَجعلْت"

يدي ومل تبلغه إال هبة يدك اليت هي كفاؤه، ملا جلَّ قدرك عما تناله : أنه أراد: أحدمها. حيتمل وجهني
جعلت ما ديه إىل، هدية مىن إليك، فما بعدل جاللة قدرك إال جاللة جودك، وجعلت ظرفها تأميلي أن 

  .تقبلها مىن

 تتحفىن به أو تزودِنتِه لرحليت، سيبلُك أن متسكه عىن "ما"ما علمت أن : أن يكون استحقه فقال: واآلخر
  .قه، وأن تعده هدية مين إليك، وبإمساكك عن إهدائكه إيلوال تطِْل

  : وله أيضا

"ِطرةً أمثَر وِدكج ابحس قُ  علىبرحمِة ال أغْر وانظر إلى"  

أي إن عطاءك جاوز املقدار، فكاد يقتل املُعطَى فرحاً، فَتالف عفَاتك منه، لئال يبلغ م الْحسد املهلك، 
  : اء املُغرق، كقول أىب متامفيكون كامل

لوال اتصالُ تَستثير اهالْقلب  سائله بحسِن ِدفاع اهللا وسوس  

 أي ال تكلفين من الشكر قدر الواجب فيهلكين ذلك، فكىن "انظر إىل ِبرمحة": وقد جيوز أن يكون قوله
ب ألن السحاب مجع سحابة، وقال ثَرة وهو يعىن السحا. عن ضعفه عن الواجب عليه من الشكر بالغرق

  .وكل مجع ليس بينه وبني واحده إال اهلاء، فلك وتذكريه، ومجعه وإفراده

  : وله أيضاً

  "وبالِْجن فيه مادرتْ كَيف تَرِجع  اَنوقَلبك في الدنياَ ولَو دخَلتْ ِب"

فيه بنا وباجلن، أعجزنا أي قلبك يف الدنيا، وهو من السعة حبيث لو دخلت الدنيا . يتعجب من ذلك
يبينه ما . الرجوع، وتهنا يف سعته، فكيف وِسعِت الدنيا قلبك؟ وهالًَّ ضاقت عن محله، اصغرها عن ِعظمه

  : قبله، وهو قوله

 علَظُنُوني في معاليك تَظ وَأن  زىجألَيس عجيباً أن وصفَك مع

  ى أنه من ساحة األرض َأوسععلَ  اَمفي ثوٍب وصدرك ِفيكُ وَأنَّك

  : وله أيضاً

  "طويل الْقَناة طويل الْسناِن  النجاِد طويل العماِد طويل"

  : ِحمالةُ السيف، فطوله كناية عن طول القامة، وذلك مما يمدح به كقوله هو: النجاد
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 في تمام ما اعتَقَلُوا أبدانُهم  قُلُوبهم في مضاء ما امتَشَقُوا

  : ولهوكق

 ده قَبدٍن قَد الْقناِة ِل علَى  وغَاَل فضوُل الدرع من جنَباَِتها

عمدت البيت : ويقال. ما عمد به البيت، أي أقيم: كنيةٌ عن السؤدد، وأصل العماد: وطولُ العماد
 أهل اِحللّة، أطول بكثري مرموق يقْصد، فكأن عماده، وإن سارى عمد: وعمدته، وعماد سيد احللة

وهلذا وصفت العرب . كناية عن اِحلذْف بالطعان: وطول القناة والسنان. الشائمني له، والقاصدين حنوه
 عدبا، ألن طوهلا ما طوال يف ذاا، والقوة على تصريفها، ال أ ها بالطول، يريدون جودة العملأرماح

ولو كان طول القناة يف ذاا حمموداً، لكان السيف لكونه أقصر . انعن الِقرن، وال يحمد ذلك إال اجلب
ال يؤريدون يف كل ذلك إال اِحلذْق . وإمنا صفة القناة بالطول، كصفة السيف بالطول. مذموماً. . . منها 

  .بالضراب والطِّعان

: طول القناة: ل األصمعيومما يدلك على أن طول القناة غري حممود، أن طول القناة قد يوؤثها اخلَطل قا

  : أربع عشرة وأقصرها سبع واملمدوح بينهما، وهو ما كان طوله إحدى عشرة كقول الشاعر

وأسمأن كُياٍّ كطِّخَ رعلَى الْعشْر  هوبى ِذراعا عب قد َأربثوى الْقَس  

  : وكذلك قال البحتري

  ٌل وال ِقصرفما استبد به طو  أذرعه عشْر وواحدة كالرمِح

 "كنتُ في هبوٍة ال أراني إذا  وِبيرى حده غامضاِت الْقُلُ"

    

أي أنه ماٍض يقطع كل عضو يلقاه، حىت ينتهي إىل القلب، فكانه إمنا قطع مادون القلب من األعضاء 
: اقها اهلَبوة، وأراين هناحني رأى القلب، فَهتك اليه احلُجب اليت دونه، إذ مل ميكنه الوصول اليه إال باختر

ال أرى نفسي، ألن فعلَ الفاعل إذا كان ِحسي، : من رؤية العني، ألا غري متعدية، فكان جيب أن يقول
الجيوز ضربتىن، وإمنا يتعدى فعل الفاعل إذا كان ِحسيا إىل ذاته بلفظ . مل يتعد إىل ذاته بكناية املتكلم

 إال أنه جاؤ عنهم فَقَدتين وعدمتين، وهذا "ربناَّ ظَلَمنا أنفسنا"يف الترتيل ضربت نفسي و: ويقولون. النفس
  .نادرا غي معمول به

لكن ملا كانت ارى اليت هي للعني مطابقة اللفظ آلرى اليت هي للقلب، تتعدى على هذه الصورة، ألا 
  .لعني جمراها اليت ل"أرى"اسجاز أن يجِرى . أراين ذاهباً: غري ِحسية، كقوهلم

ورؤية . أما ترى أي برق هاهنا؟ فعلقِّت فيه أرى: وعلى هذا أوجه أنا ما خكاه سيبويه من قول العرب
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 "ترى"لكنها ملا طابقت يف اللفظ . العني التعلَّث وإمنا تعلق رؤية القلب، ورؤية القلب بصرية ال نفسانية

على أن الفارسي قد ذهب يف هذا الذي .  اليت للعنياليت هي للقلب، وكانت هذه تعلق استجازوا تعليق
  .حكاه سيبويه إىل أا رؤية قَلْب

  : وله أيضاً

 "اِدُلنَجقطن من يديه الْ وآخر  رماني ِخساس النَّاس ِمن صاِئب اسِتِه"

 بينهما التنافر، هوجم الفضائل، وعدوه جم النقائص والرذائل، ولذلك وقع. يذهب إىل أن عدوه ضد له
اليعاديين إال ناقص جلرى العادة مبعاداة ذى : ألن الذِّد محارب لضده، والشكل مسالُم ِلشكله فهو يقول

 فهو ال حمالة ناقص وقد صرح عن -  واإلمجاع قد وقع على فَضلى -فإذا عاَبنى . النقص لذى الفضل
  : ذلك بقوله يف األخرى

  فهي الشهادةُ لي بأنى كَمُل  ٍقاأتتك مذَمتى من ن وغاذ

فأوجب . أي أنه لو كان فاضال ِمثلي، ما ذَمني ِلتشا كلُنا يف الفضل، وألنه لو كان فاضالً لنقَص وفَضلت
  : ذلك تضاداً وتعادياً كقول أىب متام

  وذُو النقص في الدنيا بذى الفضل مولع  ٍفن يوسد ابجلقد آسفَ األعداء م

 ك أراد من بني صائب يرميه وآخر هذه صفته، أي أنه ضعيف "ِمن صائب اسِتِه، وآخر قُطن": ولهوق
  .يعِدى ضعفُه اجلَندل فيضعف، حىت اليؤثِّر كما ال يؤثر القطن إذا رِمى به

  .صاب الشيء وأصابه: يقال. أي مصيبها: وصائب استه

قصد االستخفاف به يف ذكر ذلك منه، : اأحدمه: وخص ذكر استه من بني سائر األعضاء لوجهني
واملهزوم ال يقع سالحه إال على مايلي ظهره، فخص . واآلخر أن هذا الناقص املتنقِّص يل مغلوب مهزوم

  .هذا العضو لألمرين مجيعاً

ولذلك مسيت االست السبو . واألجود عندى أنه إمنا قصد االستخفاف، والشتم، والسب بلك كثري
بوالس.  

األناس، حذفوا اهلمزة لكثرة استعماهلم إياه، وذلك مع الالم، وقد جاء حمذوفاً وال الم فيها، : وأصل الناس
إنَّ املنايا يطَِّلعن على األناس : كما جاءت اهلمزة فيه مع الالم فيما أنشده أبو عثمان من قول الشاعر

: أناس. ومثل ذلك: والالم فيه خلفاً من اهلمزة قالاآلمنينا وملا ذكر سيبويه اسم اهللا تعاىل، وكون األلف 

واهللا تعاىل ال . األلف والالم ويكون نكرة: إال أن الناس قد تفارقه. فإذا أدخلت األلف والالم قلت الناس
  .يكون فيه ذلك، وهو فصل معروف يف باب ما ينتصب على املدح والنعظيم والشيم يف باب النداء
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إال أن اجلر يف مثل هذا . جلدي يف قُطن الرفع، ألنه جوهر واجلواهر ال يوصف به ا"وآخر قُطن": وقوله
قد يسوغ، وذلك على توهم الصفة، يقدر اجلوهر صفة بقدر ما حيتمله وضعه، حنو ما حكاه سيبويه عن 

: ، صفة قالمررت بسرٍج خز صفّته، ألن اخلز وإن كان جوهراً فهو يف معىن لَين: العرب من قوهلم

كأم : قال الفارسي. فيجعلونه كأنه وصف. "مررت بقاع عرفَج كله": كأم يقولون: الفارسي
فاذا جر . وإمنا قَدره خبِشن، ألن العرفج شاك، والشوك خِشن املس. مررت بقاع خشٍن كله: يقولون

  .عيف من يديه اجلنادلوآخر لني أو ض:  فكأنه قال"وآخر قُطٍن من يديه اجلنادل": فقال

 "ُلِعلْمي َأنَّه ِبى جاِه ويجهُل  ومن جاَِهٍل ِبى وهو يجهُل جهلَه"

    

  "وأنِّى على ظهر السماكين راجُل  رويجهُل أبى مالك األرِض معِس"

 جاهل، بالغ يف أي أنه قد اشتمل باجلهل والَ يعلم أنه. "صائب استه"معطوف على : ومن جاهل
  .استجهاله، فلم يبق له أثراً من العلم، إذ مل علم أنه جاهلٌ لكاَن له جز من العلم

  : وكذلك أيضا بالغ يف استجهاله بقوله

  ويجله على أنه بى جاهُل

ال علم له البتة، وكذلك جيهل قدري عند نفسي، فال يعلم أين إذا ملكت الرض، كنت مِعدِماً عند : يقول
فسي، لقصر ذلك عن قدري، وأين إذا علوت السماكني، كنت عند نفسي راجالً، ألنَّ ذايت أعظم قدراً ن

على ": والظرف يف قوله. حال، والنية فيه االنفصال، أي مالكاً لألرض: "مالك األرض"و . وأكرم خظراً
رور يف موضوع  متعلق مبحذوف أي مستقراً على ظهر السماكني، وهو حال، فا"ظهر السماكني

ومثله كثري، .  فوضع الواحد موضع ذلك"ظَهرى السماكني"، أو "ظهور السماكني"احلال، وأراد على 
  .وحسن ذلك أن السماكني يذكران كثرياً معاً، فصار كالواحد

  "وال صدرتْ عن باِخٍل وهو باِخُل  وردتْ روح امرىِء روحه لَه فما"

ِردما، أو بواحدة أي مل ت امرىء إال صار لغريه، إما بكونه إىل العنصر فَقَدر أن يبخل عليها يوفُنا روحس 
  .منهما

  "وَأنِّي فيها ما تَقُول الْعواِذُل  لي أن الِْبالد مساِمِعي يخَيُل"

 الَ يثبت يف سمعي، كما ال قولُ العواذل: أي شبه حىت حسبه كاِئناً، ويقول: خيل له السيء وخيل إليه
وأين فيها ما يقول يل العواذال، من النهى يل عن التغرب وضروب التصرف، : أراد. أثْبت أنا يف بلٍد

  : كقوله
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 يرعلَى قَتد البع وآِونةً  أواناً في بيوِت البدِو رحِلى

  .ومثلُ هذا كثري يف شعره

  : وله أيضاً

"دعتَ بي ابِعدلَب اضاً ال بياضيِني من اّلْظُّلَِم  هفي ع ودألنت َأس"  

دالشيُء بعداً. أي اهلك: ابع ِعدعداً: بب دلَك، وبعب: هد. ضد قَرعأبلغ من دعائه عليه : ودعاؤه عليه بالب
والبعد أمحى له من . ب كان يف الوجود وإن مل يقْر"بعد"بالبعد، لنه إذا هلَك فقد صار إىل العدم، وإذا 

  .أي ال بياض له يف احلقيقة، وال حيدث عنه بشر وال فَرح: "بياضاً ال بياض لَه"وقوله . البعد

يوم تبيض وجوه وتسود ": وهو معىن وله تعاىل. والعرب تِصف احلُزنَ بالسواد، والسرور بالبياض
هم ب": قال. "وجوهأحد رشوداًوإذا بسن هثى ظلَّ وجهِعدت ذَا بياٍض":  وأراد"األند بعألنه إمنا "اب ،

  .ألنت أسود يف عيين من الظلم أيها الشيب". خياطب الشعر األبيض، وال العرض الذي هو البياض

 هذا على أكثر من "أَفْعِل" "ِفعل"إن : قالوا. ، فخطأه فيه قوم"أسود يف عيين من الظلم الُّظلم": فأما قوله
 فال تقع املفاضله فيه إال بأشد وأبين وغريمها من األفعال الثالثية، اليت تصاغ "اسود"ثالثة أحرف، وهو 

  .نيوصلَ ا إىل التعجب من األفعال اليت على أكثر من ثالثة

 بأفضل يف "ِمن"د تعلّق  متعلِّق بأسود، على ح"ِمن" هنا للمفاضلة، وال "أفعل"ليست . وهذا منهم غلط
 غري "فَِمن". وإمنا هو كقولك ألنت أسود، ومعدود من الظَلِم يف عيين. زيد أفضل من عمرو: قولك

 بأفعل اليت للمفاضلة، وإمنا هي يف موضع رفع، حالَّةً حمل الظرف، مبرتلتها يف "ِمن"متعلقة بأسود، كتعلُّق 
  : قول األعشى

صىةُ ِللْ نماوإ  فلست باألكثر منهم حِراِثكالعز 

وذلك جعل .  متعلقةً باألكثر، ألن الالم تعاِقب ِمن وإمنا هي هنا مبرتلة الظَّرف"ِمن"فال جيوز أن تكون 
 الفارسي"هنا مبرتلة ساعة يف قول أوس بن حجر"ِمن  :  

أح ج سفإنا رأينا الْعرضم  اعةًوهسِن من ريٍط يماٍن موإلى الْص  

"بتَ بح تَغْقاَِتلَتى والشيبب  ىِذيواى ِطفْالً وشَيبى باَلُغَ اْلُحمه" 

    

فأما تغذييت نفسي باحلب ففي حال طفوليت، وأما . أي عذَبت نفسي حبب هذه اليت قتلين حبها بالشيب
 مِتلم، فجعلَ احلُب يف الشيب، ففي حال بلوغي احلُلُم، أي هويت وأنا طفل، وِشبت من ذلك احلب وأنا

والياء يف تغذييت تكون يف موضع الفاعل، فيكون . والشيب لنفسه غذاءين ومها مهلكان ال متمنيان
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وجيوز أن تكون يف . عجبت من ضرب زيٍد عمراً: املفعول حينذ حمذوفاً، أي تغذييت نفسي، كما تقول
جيوز أن يكون مبتدا وخربه احلال الذي هو : هواىو. موضع املفعول الذي مل يسم فاعلُه، أي غُذِّيت

وكأنه . أكْثَر شريب السويق ملتويا، والقول يف ييب وبالغَ احللم، كالقول يف هواى ِطفال: طفلٌ كقولك
  .بالغاً احلُلُم: قال

. ى هواىوجيوز أن يكون هواى يف موضع جر البدل من حيب، وشييب حينئذ يف موضع جر معطوٍف عل

  .واألول أقوى

  "ويستَِحلُّ دم الحجاج فب الحرِم  شَيخٌ يرى الُصلوِت الخمس ناِفلةً"

  : اَرب إذ ال تكون التجربة لغري ذوى السن واحلنكَة، كقول الرياحي: يعين بالشيخ هنا

 مداورةُ اُلْشُُّئوِن ونَجذَِنى  أخو خمسين مجتَِمع أشُدى

  : ليث ِعفرين، وقد قال هو يف موضع آخر: ابن مخسني: كالمهمويف 

  "كأنهم من طول ما الْتَثَموا مرد  اريخحقى بالْفتاَ ومش سأطلب"

أي أنه ال يعين : "يرى الصلوات اخلمس نافلة". مجع مشيخة ومشيوخاء على حذف الزائد: مشايخ
أي أنه مبالغ يف : ويستحيل دم احلُجاج يف احلرام. ذا أمكنه ما طلبهمبفروضات الدين، وال متنهه مما يشاء إ

من رؤية القلب، : ويرى هاهنا. املضاء والنفاذ، حىت ال يرده التحرج الذي يوجبه الدين فضالً عما سواه
  .ويف احلَرم تتميم بديع. ألن الصالة فعل عرضي ليس جبوهر حمسوس، فتكون حاسة البصر واقعة عليه

"وبر تمال فقيراً من مدِم  هروثِْر منها كما أثْرى من الْعلم ي"  

أي أن اللئيم الغىن مينع نفسه خظَّها، والفقري السمح إذا وجد أعطاها حظَّها، فالفقر مع السماحة أجدى 
  : على صاحبه من الغىن مع اللؤم، كقول حسان بن حنظلة

  ويسود مغْتَِرباً علَى اإلقالل  الَعمر أبيك يحمد ضيفُن إنا

  .ليم يثر هذا اللئيم الغىن من غناه، كما أثرى هذا الفقري السمح من العدم: وتقدير البيت

وقد جيوز أن يعنِى أن ثرثرة هذا اللئيم الغىن من الفقر، وأكثر من ثروته من الغىن، أي أن حالة املُعِدم أظهر 
ِنىمن حالة الغ.  

  : فأما قوله

  "ما ليس يجنى عليهم العدم  الِْغنَى ِللَِّئام لو عقَلوا يجِنى"

أي أم مينعون أنفسهم حظَّها يف حال الغىن، فال يقَدرون بل يذمون بظهور حال الفقر . فمعناه املبالغة
مون، فال ذُم عليهم، بل عذرهم يف وأما إذا ظهرت عليهم حال العدم وهو معد. عليهم، وإن كانوا أغنياء
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  .ذلك بين

  : وله أيضاً

  "وغَيض الدمع فانهلَّت بواِدره  الرقيب فخانْته ضمائره حاشَى"

استثْىن الرقيب، وأخرجه مما كان يعرف سه، ألنه كان يف أول أمره يبوح بسره إىل بعض إخوانه، : يريد
ما متادى ذلك به أفرط عليه، إىل أن خبل وبكى، وذل وشكا، فعلم الرقيب فل. وخيفى ذلك عن الرقيب

  .ذلك منه

 "لفَقِْد أسِمه تبكى منابره كادتْ  غاَب االمير فغاب اّلخير عن بلٍد"

كان األمري اهول خمطوباً له حبمص أيام واليته إياها، فأزيل عنها فانقطع االختطاب بامسه على منابر هذه 
  .ة، فحنت املنابر وبكت لذلكاملدين

  "وخَبرتْ عن َأسى الْموتَى مقاَِبره  عةُاشْتَكَتْ وحشَةَ اَألحياء َأرب قد"

أي توحش إليه األحياء، وهذا ممكن، واألموات، . للبلد ذاك، كما كانت يف املنابر له: اهلاء يف مقابره
إنَّ املقابر مخربة عن أسى املوتى، فالنصف الثاين أغلى : ولهوهذا غري ممكن، لكنه بالغ باملوتى، وأفرط بق

وكأن . من األول، ألن األحياء يتوحشون، وإن كان فيه غثلُو أيضاً إلسناده الشكوى إىل األربع فيه
  .األربع إمنا اشتكت رقَّةً ملا تراه من توحش أهلها، وبعداً بذلك

لتطابق .  أوىل"وهذا"ملري من سكاا، فتشكت توحشها إىل األحياء خلِّيت األربع بعد ا: وإن شئت قلت
  .إسناد األسى إىل املوتى

    

"هعاِئه مدلَى َأعيوفُ عى الْسمتَح  ب نُكَأنَّهنشوه َأو عهاِئر" 

ونصرها له، أي إن السيوف حتَمى على أعدائه معه، تعصباً له وحباً، حىت كأنَّ السيوف من مظاهرا 
  : وهذا أبلغ من قول أىب متام: وتبليغها إياه ما شاء من عدوه، بنون له أو عشائر قال أبو الفتح

  وفي الْكُلَى تجد الْغيظ الذي تجد  غةٌي األوداج والهي ف كأنما

دت وإذا كانت املناسبة استحكمت العصيبة، وازدا. ألن أبا الطيب قد جعل السيوف بنني له وعشائر
  .األنفس محية، وأبو متام مل ينطْ بيته بشيء من معىن املناسبة

 "رهاِهوباِطنُه للعين ظ إالَّ  إذا انْتَضاَهاَ ِلحرٍب لم تَدع جسداً"
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وقيل تقْطع األشالء وتقُد . أي إن الدن الذي هو باطن اجلسد يفيض فيصري ظاهراً. جردها: انتضاها
  .سم ما كان باطنااجللد، فيظهر من اجل

  : وله أيضاً

 "ُلعفَوقها إالَّ وفيها له ِف فَما  وِمن جسدى لم يتْرك الْسقم شَعرةً"

اللَّحم والعصب والعظم، فأحناَه وبراه، حىت الشعر الذي هو : أي أن السم نال طائفة من طوائف جسدي
شيب سقْم، ألنه مشِعر بفناء، كما أن السقْم كذلك وال. أرق الطوائف جسمي، فإنه أثر فيه بالشيب
  : ولذلك قال بعض الشعراء يف صفة الشيب

  ولَم َأر مثل الشيب سقما بال ألَم  مؤلير مالْسقم إالَّ أنه غ هو

، وهو وقد جيوز أن يعِنى أنه قَذَف يف اصغر طوائف مجسي، هو الشعر ،ذه النازلة العظيمة الشنيعة
الشيب فقس على سائر اجلسم مبثل هذا القياس، كما يستدل باألصغر على األعظم، وباألقل على األكثر، 

  أدى إذا كان فعله يف الشعر هذا، فما ظنك باللحم، وما حيمله من العصب والعظم؟ 

"فهيس ق الْغمدإذا ما فَار مامُل  هما النَّصِر أيهنْتَه لم تَدوعاي"  

ي أن مضاءه كمضاء السيف، وبشره وبشاشته كفر نده وصقالته، فأنت تشك فيهما حىت ال متيز أ
  : وهذا كقول اىب متام. أحدمها من صاحبه

  منْصِلتاً كالسيف عند سلِِّه

  : وقال رؤبة

  كأنني سيف بها إصِليتُ

  : وحنوه عندي قوله هو أيضا

  كَفرنِْدى ِفرنْد سيفي الُجراِز

القاَِطع، وذهب قوم :  كبسرى عند القتال وبشاشييت وفرحي بتاثريي يف اقراين، فرند سيفي هذا اجلُرازأي
ومه وتغريه من السفر واجلد والتعب: إىل أنه عىن بفرنده نفسهههام بالفرند، لداللته . سفكىن عن ذلك الس

أَرى من ِفرنِدى قطعةً من : آخرعلى شرف اهلمة ورفعة النفس، وإمنا الصحيح الول كقوله يف موضع 
  فرنِده وجودةُ ضرِب الْهام يف جودِة الصقِْل 

  وحلْم الفتى في غير موِضعه جهُل  عوضِم مقيل حلماً قال للحل إذا

  : أي طلب الرفق يف موصع الرتال خديعة ال خيلد إليها أريب، كقوله
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دميم قبل التقفهال تال حام  يناشدني حاميم والرمح شاجر 

  .وإمنا يروم بذلك قرنه منه التماس زٍة أو حذباً إىل كشف شدة عن نفسه

  "عن األرض ال نهدت ونَاء بها الِْحمُل  هملَْل ِحمه حسفْى نَولِّتَ والول"

وال يقال . "ه لَتنوُء بالعصبِةما إنَّ مفَاحتَ"أثقلها، ويف الترتيل : وناء ا. االسم: املصدر، واجلملُ: احلملُ
، وقد يكون مع اإلتباع صيغ ال توجد يف "له عندي ما ساء وناء":  إال يف حد اإلتباع لساء، يقال"ناء"

إين آلتيه بالغدايا، والعشايا، والغداة : وقالوا. حد اإلفراد، كقوهلم هنأُء ومرأه، فإذا أفردوه قالوا أمرأه
لكنهم جتوزوه ملا قرنوه بالعشايا، وال عليك أتبع .  ال تكسر على فعايل"فَلة"الجتمع على غدايا، ألن 

الثاين األول، أم صيغ األول على حكم الثاين، ألن مذهب العرب يف ذلك، أن تصوغ الكالم من جه 
  .واحد طلباً للمشاكلة

وإمنا . مله، أثقلها فادتأن حلمه رِزين فلو مل يتولَّ حمله نفسه بنفسه، ووكل االرض حب: ومعىن البيت
  : يوصف احللم بالزراعة ملا يتبعه من الوقار، كقول اآلخر

  وتزيد جاهلنا على الجهال  تزن الجباَل رزانةً أحالمنا

  : وقد قال هو أيضا

 فصارت ركانةُ فب الجبال س  انت الافحلمه ع وبقيات

  "ز وعد وال مطُلفليس له إنجا  ِدهعطاياَ كفِّه دون وع وحالتْ"

    

فوجودمها بوجوده، فإذا ارتفع الوعد . عرضان أو خاصتان للوعد: واإلجناز واملطل. أي أن عطايا بال عدة
ارتفعت خاصتاه اللتان مها اإلجناز واملطل، وكذلك كل خاص وخموص، إذا انتفى اخلاصة، كالضحك 

  . انتفى االنسان انتفت هاتان اخلاصتانفاذا. وقبول العلم واألدب اللذين مها خاصتا نو االنسان

فال تظن بنا غري . وإمنا مثلت الوعد باالنسان، وان كان الوعد عرضا، واالنسان جوهرا تقريباً وتثبيتاً
  .ذلك، ولو وثقنابفهم بىن الزمان، لغنينا عن إطالة البيان

  "ُلودهر ألن أمسيتَ من أهله أه  مهنك مثُعالً فخْراً بأن كفى"

ورفَعه بفعل مضمر أي وليفخر دهر، وحسن هذا . أي دهر مستحق لذلك. أي ودهر بكونك من أهله
لتفتخر ثُعلٌ، فحمل الثاين على املعىن، فكأنه :  يف قوة قوله"كفى فخراً بأنك منهم": اإلضمار، ألن قوله

فة لدهر، وأراد كفى الفخر ثُعالً فخراً ص: لتفخر ثُعل وليفخر دهر، واحلمل على املعىن كثري، فأهل: قال
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  .بكونك منهم

  : وله أيضاً

 "ودالطبيب له وعيد الع مرض  أبرحتَ يامرض الجفُون ِبممرٍض"

ترحفارسا: بالغت يف تعذيبه، وجتاوزت النهاية، ومنه قوهلم: أب تأي بلغت الغاية، وجتاوزت : أبرح
بالغت يامرض : يعىن نفسه ألن مرض اجلفن أمرضه، فيقول: واملمرض. ورهافت: ومرض اجلفون. النهاية

  .ومرض العود لشدة ما رأوا به ِفعيدوا. إما عجزا عن شفائه: اجلفن بإمراض مريض، مِرض الطبيب له

  .والبن جىن يف هذا البيت كالم أجله عن أن أغزوه إليه

وقد يكون يف .  أجله"من"أي : ممرض، ومعىن لهيف موضع الصفة لل: ، فله"مرض الطبيب له": وقوله
  .أنا عليم بك ووكيل عليك: موضع املفعول كقولك

 "ركٍب ِعيسهم والفَدفَد ولكلِّ  فله بنُو عبد العزيز بِن الرضا"

  : يريد أنه قصد بىن عبد العزيز ليشفوه مما به، ومل يأخذ سرية الذين يأخذون بقولة امرئ القيس

  طع لُبانة عاشقوإنك لم تق

ألم يرون البعد من احملبوب مما يريح، فترك هو هذا، وحنا إىل بين عبد العزيز، يذهب إىل أن شغل بين 
  .عبد العزيز هؤالء أن يرحيوا من هذا املُمرض، وشغل كل ركب أن يركبوا العِييس، وميشوا يف القفار

  . واألحسن ما بدأْنا بهإن الِعيس لبين عبد العزيز،: وبعض الناس يقول

"ه ِنقَمبصماِن يلَى ِنقَِم الزاع  دِم التي ال تُجحلَى النِّعنَِعم ع"  

تدفع نقم الزمان، فتغىن من فقر، وتفُك من أسرأ واألسر من نقم الزمان، فهو : أي نعمه البوادي العود
 إذا أزاال الفقر واألسر وحنومها من النقم، فقد يصب هذه النعم فينتقم ا من ِنقم الزمان، لن جوده وغياثه

  .انتقما منها، فهن إذن نقم على الزمانية، ونعم على األسري والفقري وحنومها ممن أصابه الدهر ينقمه

  "من فيك شَأم سوى شُجاِع يقصد  في األناِم من الكرام وال تقُل من"

من فيك "كرام سوى شجاع يقصد يادنيا، وال تقل من يف األنام من ال: الشأم، مذكر، وتقدير البيت
الدنيا مجيعاً"ياشأم ال أوحد الشأم وحده. ، فخص بذلك الشأم وحده، فإنه أوحد.  

"ا ِمثْلُه أرضالها شرفٌ سواه  وجدرك في سواها يلو كان غي"  

  .بالد بك البذااأي منبج هذه ارض شريفةٌ، وغريها مثلها، لوال كونك ا، فإمنا شرفت على ال

  "وبقيتَ بينَهم كأنك مفْرد  جموعهم كأنك كُلها بِقيتْ"
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  ."إال رأيت العباد يف رجل": أي أغنيت غناء الكُل، فكأنك كلهم كقوله

  .وبقيت بينهم كأنك مفرد، أي مل يكن فيهم من جيوز أن يعد ثانياً لك، وإن كان حولك منهم مجاعة

"كَتْه مهجٍةما شَارإال  ِنيةٌ في م دلَى يدها يته عِلشفْر" 

  .لك على فالن اليد البيضاء؛ أي املزية الظاهرة: العرب تقول

إن لشفرته األثر األظهر، فإما أن يكون؛ ألن تأثري السيف أظهر من تأثري املنية، لن تاثري : فمعىن البيت
  . ال يقع عليه حسالسيف جسماين عليه يقع احلسر، وتأثري املنية نفساين،

والعلة . وقدجيوز أن تكون للشفرة اليد على املنية، من جهة أن املنية معلولة للسيف، والسيف علة هلا
  .أشرف من املعلول، فوجبت املزية للسيف بذلك

    

وقد يتوجه البيت على أن كل شريكني، فمن املعتاد األغلب أن يكون أحدمها أقوم باألمور، فتعلو يده يد 
  .ه، فاذا شاركت املنية سيفه فحكمه أمضى، واألول عندي أقوىصاحب

  "فَتَقَطعوا حسداً لمن ال يحسد  محسداً أراهم ما ِبه قَطَّعتهم"

أي كشف هلم عن تقصريهم عنك، ولو أن اتزن له أراهم ما هو به كان أدخل يف الصناعة : أراهم مام
دأي هم حيسدونك لنقصهم عنك، وأنت ال حتسد احداً، لن :املنطقية، فتقطعوا حسداً ملن ال حيس 

  .الفضائل كلها متجمعةٌ لك، فلم يبق لك ما حتسد عليه غريك

  .أراهم مام، مجلة يف موضع الصفة: وقوله

  "وأبوك والثِّقالِن َأنت محمد  ريِة آدمبيكون أبا ال أنى"

اجلن، وأبوك حممد، هذا يعين أبا املمدوح، لفما هلذه هذا حمال من القول وسفه، أي انك انت اإلنس و
الربة وادعائها آدم أباها، وهذا من قبيح الضعف، وطريق السخف، وقد دخل به العقاب يف أنه مل يحسن 

وأبوك ": أال تراه فصل بني املبتدأ واخلرب جبملة أجنبية يف قوله. تأليف البيت ومل يوفق إلقامة إعرابه
وهذا ال يكاد يسيغه لنفسه الذي . أبوك حممد، والثقالن أنت: وموضع الكالم. "مدوالثقالن أنت حم

  : ضِحك الناس وقالُوا ِشعر وضاح الْيماِن إمنا شعرى قيد عِقد خبلَّجاِن وقال ايضا: يقول

  "نُخاطر فيه بالمهِج الِعظاِم  اطلبتُ جِسيم ما طَلَِبى وإنَّ"

  .كناية عن العز والشرف: والعظام هانا. زائدة: "ام"اراد جسيم طليب، و 

  .أنت إمنا نخاطر يف طلب باملهج العزيزة اليت ال خلف منها إذا فقدت: أي يقول

  "ألدمى رأس مفْرِقِه حساِمي  برز الزمان إلى شخصاً ولو"
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ختالف حركة أي لو شخص الدهر ألثرت فيه بسيفي، والدهر ليس بشخص لن وجود النور وعدمه، ال
  .الفلك، فتمناه هو شخصا ليوقع به، غُلُوا منه غلُواً، وعليه دائرة السوء

 "اَمنمللتَّيقُِّظ وال فَويُل  إذا امتألتْ عيون الُخيِل منِّي"

  : أي أروعهم ببأسي متقيظني، وحيملون يب، وذلك مبا بقى يف نفوسهم من الروع، كقوله هو

 "أن يراه في السهاد ويخْشَى  الُهيرى في النوِم رمحك في كُ

  : ومادة كل ذلك قول الشاعر

  رصدان ضوء الشمي واإلظالم  دمحعدوًك بابن عم م وعلَى

 المك األحعليه سيوفَ سلّت  داه وإذَا هته رعبتن فإذا

اد فويلٌ هلا يف التيقظ واملنام، فأسند إذا امتآلت عيونُ فرسان اخليل، فخذف املضاف، وار: وأراد املتنيب
  .الويل إليهما جمازاً ال حقيقة، لن التيقظ واملنام عرضان ال يلحقهما ويل

أي غأر؛ : ماء غَور: فويل للمتيقظ والنائم، كقوهلم: وقد جيوز أن بعض املصدر موضع االسم، كأنه قال
  .ومثله كثري

  : وله ايضا

" عصأم ذَا الد لتُه الب  َأم َأنت فتنةٌأذا الغُصنا الذي قَبغْرقُ أم ثَوذَير" 

وإمنا صغره، لنه اشار إىل الثغر؛ والثغر يوصف . "ذا"، تصغري "ذيا"اقدك غصن؟ أم ردفُك دعص؟ و : أي
  : بالصغر، أال ترى إىل قول النظام يصف عجبه من امراة طرحت خامتها يف فيها فقال

  ي الْخَاتَمِمن رميها الْخاتم ف

 العديلة أللف االستفهام، وتكون منقطعة كَهلْ، "أم"يكون فيه : "أم أنت فتنةٌ"شبه فاها باخلامت لصغره و 
 بني اثناء الكالم عن األجزاء، ألن القَد، "أم أنت فتنتة": وقد اعترض السؤال عن اجلملة، أعىن قوله

 كان ينبغي، لو استقام له، أن يقرع بالسؤوال عن وإمنا. والردف، والثغر، كلها طوائف، وأنت مجلة
  .أنت فتنة، مث يأيت بالطوائف: الطوائف، مث جيما، أو جيمل مبتدئا فيقول

وكذلك .  أهل املنطقية"حيكيه"واما هذا الفصل عندي بني النظائر بالغريب، فقلق غري متمكن، وهذا إمنا 
  .، ألما نكرتان"ثَغر"، ملكان "برق": ع أن يقول كان أصن"وذيا الذي قبلته البق أم ثغر": قوله

  "رماح المعالي ال الرديِنيةُ السمر  ِهالكلَّ يوم يحتوي نَفْس م فَتى"

  : أي رماح املدائح اليت تبىن ا املعايل، تغري، كقول أىب متام. تغري على ماله رماح املعايل، يعىن املدائح
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  سالُبهوآمله غاٍد عليه ف

  .رماح املعايل، ومل يقل سيوف املعايل، توطئة للردينية السمر: وقال

    

، ليس للمال نفس يف احلقيقة، إمنا جتوز بذلك، كما جتوز بأن جعل للمعايل رماحا، "نفْس ماله": وقوله
  : وليس هناك رمح وال نفس، وعلى هذا أوجه أنا قوله

 ومن قتالهم مهجةُ الْبخِل نداهم  ألستُ من القوم األلى ِمن رماِحهم

أم جيودون، : "من رماحهم نداهم": ملا استعار ما ذهب إليه أكثر مفسري هذا الشعر، من أنه عىن بقوله
  .وما أدرى ما أعماهم عن هذا على وضوحه. وإمنا جيودون مبا تفئ عليهم رماحهم من النهب

  : وله ايضا

"التي كان الجبيب ياربهاوال الد   إلي وال أشكُو إلى أحٍد تشكو" 

: كقول علي رضي اهللا عنه خماطباً القبور. شكوى الديار إمنا هي باعتبار النظار من سوء آثار الزمان عليها

  .مل تجبك جهاراً، أجابتك اعتبارا

  : يقول الشاعر

عظتكتْ ومتك ألسنةٌ خُ  أجداثٌ صنَعتْفُو 

  تَبلَى وعن صوٍر سبتْ  ٍهن أوجتْ عوتكلم

لوال منع الدمع إياي من : إن دمعي حال دون تأملي آثار البالد يف الديار، فيقوم مقام شكواها إيل: فيقول
  : التأمل، لرأيت سوء صنع الدهر ا، لكن الدمع كَفَاين ومحاين النظر، كقول اآلخر

  حسران فأبصرفأعشى وطوراً ت  اطوراً تغرقان من الُبك فعيناي

  : تبصر وانظُر، كقوا امرئ القيس: وهلذا العلة سقول الشاعر منهم لرفيقه

 نَقْباً بين حزمي شَعيعِب سوالك  تَبصر خَِليلي هل ترى من ظَعائٍن

  : وقال آخر

  بل تَبصر، فأنتَ أبصر ِمنِّي

وال ". ؛ وقد بكيت حىت اكل الدمع بصرىأي أن الدمع قد حال بيين أنا وبني التأمل، بإغراقه ناظري
، أي أا قفر ال أحد فيها فأشكو إليه، أي ليس ا احد يشكى اليه، فأنا أدع الشكوى "أشكو إىل أحد

  : لذلك، ونفيه العام هنا كقول النابغة
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  "عيتْ جوابا وما بالربع من أحِد"

ا هدمها وأبادها من البلى، وال يف أنا وقد يتوجه البيت على أنه مل يبق يف الدار فضل للشكوى مب
  .أي قد ضعفت عن ذلك، واألول أوجه. للشكوى

 "إذا افترقاَ عادتْ ولم يعِد حتى  أي األ كف تُبارى الغَيثَ ما اتَّفقا"

وال يكسر على غري ذلك أي كف سوى كف هذا املمدوح تعارض : مجع كف، قال سيبويه: األ كف
وهي تلك الكف بعينها، ومل يعد الغيث، ألن .  إذا أقلع الغيث عادت الكف للندىالغيث؛ أو تباريه؟ حىت

، "ومل يعد": ، إشعار بأا أقلعت وإمنا قاله توطئة لقوله"عادت": ويف قوله. ذلك الغيث بعينه ال يعود أبدا
وانتصار املؤمنني من ، "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علْيه": ومثل هذا كثري يف كالمهم، كقوله تعاىل

  : ومثله قول الشاعر. "فمن اعتدى"الكفار، ليس باعتداء وال ظُلم، ولكنه ذكر االعتداء هنا لتقدم 

  فنجهل فوقَ جهِل الجاِهليناَ  اينلال بجهلَن احد ع أال

  : وقوله

 إذا افترقا عادت ولم يعد حتى  أي األكف تُباري الغيث ما اتفقا

فإذا أقلع الغيثُ . ، فقد وقعت املساواة بني الكف والغيث بال فضل ألحدمها على صاحبهيسمى ترجيحا
  .ودامت الكف جتود، فقد فَضلت الغيث الكف ورجعت عليه

  : وله ايضا

  "تَعريضنا فبدا لَك التَّصِريح  سر اثرنا إليك وشَفَّنا وفشت"

ملا عرضنا؛ ظهرت دالئل : وإن شئت.  فانتهك السترأي ملا جهدنا التعريض، استروحنا إىل التصريح،
احلُب علينا كفيض الدمع، وتغري اللون، فعاد التعويض تصرحياً، ذه األدلة اليت أعربت عن احلب، 

ومعىن شفنا على هذا . فبدا لك التصريح من تعريضنا. وصرحت به، وإن كنا حنن مل نرد التصريح فتقديره
أي شف قوتنا على التكتم فبكينا، فحصل العريض :  جتلدنا، وقد يكون وشفنانقص تصبرنا، وغري: القول

  .تصرحيا

  "وحرى يجود وما مرتْه الريح  وما حجبَ السماء بروقَه ِشمناَ"

 زراشيء منك يابنة عف وال  هبروق المزن أين مصاب نشيم

  : وقال ابن مقبل يف النار

  بنبحة كلب أو بناٍر تِشيمها  هيابولو تُتري منه لباع ث
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أي ال غيم هنالك، فيحجب أدمي السماء، وإمنا عىن خمايل يديه، . أي مشنا البربوق، ومل يحجب السماء
إن اجلو يبِسم بالربق بعد تعبسه بالغيم، وهو يبقى أبداً، فربقه يف صحو، وال يلحقه : وإن شئت قلت

ده هنئ، وليس الغيث كذلك، ألنه وإن حلى األفق بالربق، فجو. عبوس، فيكون ذلك العبوس كالغيم
  : فإنه حيجب حسن السماء، ومجال ِسمتها، وحيجبها بالغيم وهذا قريب من قوله هو

  الشمس تُشرق والسحاب كنهورا  يلةًضرد فالفضلة ال تَ فَترى

شرح ذلك يف القصيدة بشره، وحسن وجهه الوضئ، وسنشبع : نداه، وبالشمس: عىن بالسحاب الكنهور
  .اليت هو فيها إن شاء اهللا تعاىل

  .أي حرى نان جيود من غري أن تمِر به الريح. "وحرى جيود وما مرته الريح"

يذهب إىل ختليص جود هذا املدوح من الكدر، وتفضيله على املطر، ألن ماء املطر وإن كان طهوراً نافعاً، 
مس نور الشمس، فيولد الكُربة يف النفس والريح اليت يتوقع منها فإن هناك ما يكدره، وهو الغيم الذي يط

إن الريح هنا مستعارة، وإمنا كىن ا عن السؤال، ألن السؤال : وإن شئت قلت. اآلفات وأنواع اجلوائح
  : كقوله هو: جوده متربع يغىن عن السؤال: فيقول. يستخرج النوال، كما أن الريح مترى املاء

  وإلى فأغنى أن يقولوا والِه  زهائه عن هعنُوا بعط وإذا

  : لذلك قال هو أيضا

 قَبَل نَيلِه بسؤال سبقَتْ  والجراحاتُ عنده نَغَماتٌ

  : ونظريه قوله: وسيأيت شرحه يف موضعه

ى يجود وما مرته اليححرو  

  : وعلى هذا القول األخري قول البحتري

  لغمام قليب ليس يحتفرإن ا  مواهبا ما تجشمنا السؤال لها

  .مجلة يف موضع احلال. "ما مرته الريح". ، أي وحرى أن جيود"أن" بإضمار "وحرى جيود"وجيوز 

  : وله ايضا

  "جعل الطَّعان ِمن الطِّعان مالذَا  الم يلق قبلك من إذا اشْتجر القَن"

إنك تلوذ : وإن شئت قلت معناه.  األقرانأنك تلقي فسك للطعان حمتقراً هلا، لتهابك:إن شئت قٌلت معناه
 "ألنه"من الطعن بطعنك لعدوك، علما أنك إن يبته ومل تطعنه طعنك فإما تدفعه باإقدام، ال باإلحجام، 
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  .متكني للعدو

  : كقول قطري. أي إن الشر إمنا يدفع مبثله: إن احلديد باحلديد يلف: وهلذا قالت العرب

 حياة مثل أن أتَقدما لِنفْسي  دتأخرتُ أستبقى الحياة لم أِج

  : وقال املتنيب يف حنوه أيضا

 دوُلورد الموتَ الزؤام ت لمن  اهتكُن الدوالتُ قسماَ فإن فإن

 في هاِم الكماة صليل ولِلبيض  لمن هون الدنيا على النفس ساعةٌ

 "اذَاجوشٍن وأخاَ أبيك مع في  داًمرأوك رأوا أباك مح لما"

يذهب إىل قوة شبهه ما كقوهلم ابو يرسف ابو حنيفة، أي مثله، .  برؤيتهم إباك عمل وأباك"ذكروا"أي 
  : وقد قال املتنيب يف هذا املعىن

 أنك ابنُه بالطِّالِق حلَفُوا  لو تنكَّرت في المكَر بقوٍم

  : وله ايضا

  "وكأن عزر شخصه المقبور  عيسى بن مريم ذكره وكأنما"

وترك . أخياء عيسى، وإقامه من قربه، فكذلك ذكر هذا البيت حيييه، كما أحيا املسي عازر: عازر هذا
  .صرف عازر ألنه أعجمي

  : وله ايضا

  "وتُخْضب منهن اللَّحى والمفاِرقُ  دتْيوب إذا بمنهن الج تُشَقَّق"

لون ا، إذا جردت من أغمادها، فيشقق الثكإىل أي إن البعولة والبنني يقت. "تشقق منهن اجليوب"
 أي يخضنب بالدم، حىت يشكل الشاب والكهل والشيخ، فال "وتخضب منهن اللحى واملفارق"و. جيون

  .تعرف الثكلى بعلها من ابنها

  "يرى ساكتاً والسيفُ عن فيه ناطقُ  تٌ؟ما ناطقٌ وهو ساك: يحاجى به"

 والضدان ال جيتمعان يف حمل واحد، يف وقت واحد، لكن هذا امللك ينطق ضدان،: الصمت والنطف
السيف عنه وفمه ساكت، فاألحجية من البيت يف الشطر األول وحتليلها يف الثاين، ونطق السيف عنه؛ 

  : وإمنا هو كقوله. عمله يف عصاته وعداته، إذ السيف مجاد، واجلماد ال نطف له

  حِقوقالت األنساع للبطن ال
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  .ولو تقصيت هذا لطال الكالم، لن يف مثله يطولُ املثال

  : وله ايضا

"وتُنكر م وأنا ستَهوناء  يٌلهمطَلعتُ بموت أوالِد الز"  

ائم مييتهم . أكثر املوت الواقع يف البهائم، إمنا هو عند الرعاء بطلُوع سهيل، فعد أضداده من جهلهم
     : قال. سهيل

 أوفى وأشأم من قُداِر إذا  فيهم من سهيٍلوكان أضر 

ومل يعن بذلك . طلوعي ضرر على أوالد الزنا: فيقول هو. طُلوع سهيل طلوع ضر وويل: وقال املنجمون
. أم لزنية يف أنسام، إمنا أراد أم يعتزون إىل الفضل وليسوا منه، كما ينتسب بنو الزنا إىل غري آبائهم

  :  على بناء التصغري وله ايضااسم جاء: وسهيل

 "بها ِمثَل الذي بي ِمن سقْم لَعلَّ  مالم النَّوى في ظُلِمها غايةُ الظُّلم"

أي أن مالمى للنوى يف ظلمها يل، واسئثارها مبحبويت غاية الظلم، ألن يف اإلمكان، وطبيعة تأثري الزمام 
لك سقما كَسقمى، فاحلكم أال ألومها، ألن من أن تكون النوى عاشقةُ هلذا احملبوب كعشقى، فيورثها ذ

  .مل يؤثر عليك إال نفسه فليس مبؤثر عليك أحدا

وذكر السقم ومل يذكر العشق استغناء . غاية الظلم، مدرا أن بالنوى من الوجد مثل ما به: وبالغ بقوله
اليسأم ":وله تعاىلواراد مالمى للنوى، فأضاف املصدر إىل املفعول، كق. بذكر املسبب عن السبب
  ."اْإلنسانُ من دعاِء الَخير

  "وِبيض الْسريِجيات يقطُعها لحِمى  ىا دِمالردينَّيات يقْصفُه ِطوال"

وبيض السرجييات يقطعها ". إن دمه يقصف الرمح حبدته وقوته، أي أنه أقوى من الرمح: إن شئت قلت
  .ويؤثر يف السيف تأثري السيوف يف غريهأي أنه احد من السيف، فه: "حلمى

فكأن دمه كَسر الرمح، وكان حلمه قطع . وقد يكون أن الرماح والسيوف تنبو عنه، وال تؤثر فيه البته
فإذا أصابه طعن أو ضرب، أكثر الطعن يف . وقد جيوز أن يهىن أنه من نفسه وعشريته يف منعة. السيف

  .سيوفطلب ثأره، حىت تتقصف الرماح، وتتقطع ال

  "به يتمهم فالموتم الجابر اليتم  االِعزاء المعز وإن يئن مذلُّ"

أي يقرب به يتمهم، أي يتم أبنائهم بقتله : وإن يئن. أي مذل خمالفيه املعادين له، معز حمالفيه املعاضدين له
  .أباءهم، فإنه جيرب يتمهم بعوده عليهم؛ واكتفاله إياهم بعد اآلباء

  .ز أن يومت قوما وجيرب يتم آخرين، مل يكن هو الذي أيتمهموقد جيو
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  "صرير العوالي قَبل قَعقعِة اللجم  مهبيت األعداء كان استماع إذا"

  .وهذه مبالغة يف طي اخلرب. أي يطوى سره؛ وخيفى حسه، حىت يكاد يخرس اللجام فال خيرس

  "زم بالحزمأللحقه تضييعه الح  الحزم حتى لو تعمد تركه وقد"

  .أي أن حرمه طبيعي؛ فلو تعمد تركه ال نعكس تضييعه احلزم حزماً، إذ ليس قوته غري ذلك

 "الطبع الكريم إلى القُدم ألخره  وفي الحرب حتى لو اراد تأخرا"

ده أي أن طبعه إتيان الفضائل، وتنكب الذائل، فلو رام التأخر ممتحناً لطبيعته تلك، لتأىب عليه الطبع، فر
  .إىل التقدم

  : وقد اطرد هذا املعىن يف غري هذا املوضع من هذا الشعر، كقوله

"ام وغرحمةٌ تحيى العظ لَهرِم  بةٌضرم عن صاِحِب الْجبها فضلَةٌ للج"  

أي إذا إغضبه ارم اجلاين جتاوز له غضبه قدر جرمه، : وغضبةٌ. مبالغة يف قوا على اإلحياء: يحىي العظام
  .ما جتاوز به قدر جرمه فإهلكه، وإما اون به فتركهفا

  "فظَن الذي يدعو ثَنَائي عليك اسِمي  ٍسلِبتقريظيك في كل مج دعيتُ"

أي أن لزمت مدحك، وخصصت محدك، حىت عرفت بذلك، وغلب على امسي العلم وكُنييت ونسيب، 
ن إسحاق، ذهاباً إىل أن ذلك امسي ال اسم يل با مادح اب: أي قيل يل: وظن الذي يدعو ثنائي عليك امسي
وإمنا أراد الصفة املشتقة من ثنائي عليك، . مفعوال ظن: ثنائي وامسي. غريه، وأراد يدعوين، فحذ املفعول

ومل يرد املدح وال احلمد، ألما عرضان، واملسمىجوهر، فال يدعي اجلوهر . يا حامد، ويا مادح: كقوله
  .بالعرِض

  "لَِخلْنَاك قد أعطيتَ من قوِة الوهِم  انن تُعطى فلو لم تَجد لَبأ وثقناَ"

يذهب إىل أنه لو عدم فضيلة يف وقت، لُظن فيه أا موجودة أو تيقنت وذلك ملا يعتاد من وجود الفضائل 
  .فيه، وهذا كالصادق يكْذب فيتوهم ِكذْبه صدقاً، ملا جرت به العادة من صدقه

  .أىب الطيب يف هذه القصيدة جداُوقد عظم إعياء 

  .". . .طوال الردينيات "فمن ذلك أنه عكس املر بني الفاعل يف بيته الذي هو 

وليس من شأن تضييع احلزم . "ألحلقَه تضييعه احلزم باحلزم": أنه جعل الضد ينقلب إىل ضده كقوله: ومنه
  .أن ينتج احلزم

    وكذلك قوله 
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 الطبع الكريم إلى الْقُدو ألخره  راًوفي الحرب حتى لو أراد تأخ

  .فجعل التأخري ينعكس إىل التقدم

  : أنه جعل العدم يظن به الوجود، كقوله: ومنه

 ". . . يتَطقد أع لخلناك  اند لجم تفلو ل . . ."

  "لكانَقراه مكمن العسكر الدهِم  قائل لو كان ذا الشخُ نفسه فكم"

واجلسم جوهر متكائف، فلو جتسمت . عظم عظما روحانيا كعظم العامل العلويفاما ت: النفس روحانية
فكأن ظهر هذا اجلسم يستروراءه . هذه النفوس لعظم جرمها، وكانت ذات طوائف جسمانية عظيمة

لو كان شخصه على قدر نفسه يف العظم، لكان ظهره مكمن : عسكراً عظيماً فيحجبه، وإن شئت قلت
  .ظهر، ألنه ال غُصون فيه، فالكمون فيه أصعبوخص ال. عسكر كبري

  "تواضعت وهو العظْم عظماً عن العظِْم  ابةًهم ملَّكَم تُاَّ لفَلَم عظُمت"

فأرحت ما بالناس من يبهم لك، تواضعت عظما عن التعظيم، وهو العظم يف احلقيقة، ألن العظمة 
  .ئ سبحانهوالكربياء إمنا يليقان باألعظم وهو البار

وتقدير . مبعىن تعاظم وهو نصب على احلال أو املصدر: ، متعل بقوله عظماً"عن العظم":  يف قوله"عن"و 
  .تواضعت عظماً عن العظم وهو العظم أي ذلك التواضع هو العظم احلقيقي: تاليب

  : وله ايضا

"اِد أحادفي أح ةُ بالتَّنادي  أم سداسنوضلَتُنا الميلُي"  

  : صغرها تصغري التعظيم، كقول أوس: لُييلتنا. أي أواحدة لُييلتنا هذه أم ست يف واحدة

 الملَّ ويعحتى يكَ ليبلُغه  فُويق جبيٍل شاِهق الرأِس لم يكن

  .واجلبلُ الذي هذه حاله ليس جببيل، إمنا هو جبل. فقال جبيل

 نفوسهم، حىت ينتهي إىل الغاية، فاذا انتهى إليها، وأمنا وجه تصغري التعظيم، أن الشيء قد يعظم، يف
أن الشيء : عكس إىل ضده، لعدم الزيادة يف تلك الغاية، وها مشهور من رأى القدماء الفالسفة احلكماء

إذا انتهى انعكس إىل ضده، ولذلك جعل سيبويه الفعل الذي يتعدى إىل ثالثة مفاعيل، وهي اية التعدي 
وهذا منه . ألنه ملا انتهى فلم يتعد صار مبرتلة ما ال يتعدى: قال.  يتعدى إىل مفعولمبرتلة الفعل الذي ال

  .ظريف جداً

  .إا منوطة بالبعث: القيامة، ملا جعل الليلة ستا استطاهلا بعد ذلك، فجعلها هو أكثر مدة، فقال: والتنادي
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 فهو أوىل باالبتداء، وصغر الليلة على خرب مبتدأ مقدم، وال يكون مبتدأ لنه نكرة، ولُييلتنا معرفة،: وأحاد
  .القياس

 "واِدلَحظتْه ِمنْها في الس فقد  متى لَحظتُ بياض الشَّيِب عينِي"

  : كقول أىب دلف. أي حزىن على بياض شييب كحزىن عليه لو رأته عيين يف سواد ناظرها

 رطلعت في ناظر البص كأنما  في كل يوم أرى بيضاء قد طلعت

 "وقَع انتِْقاِصي في ازديادي فقد  ي ازددتُ من بعد التَّناهمتى ما"

أي إذا ازددت عمراً بعد تناهي األشد، فتلك الزيادة يف سين نقصان مين، لنه قد بلغ غاية النماء ببلوغ 
األشد، فهو آخذ بعد ذلك يف التحلل إىل بسيط العنصر، كقوله هو وقد مدح بعض األمراء بشعر عدد 

  :  أربعونأبياته

 ادهشه إنميدان مهٍر  اراًهين مفبعثنا بأربع

 ا يزادهأرباً ال يراه فيم  عدد عشته يرى الجسم فيه

أي عدد عشته أيها املمدوح، ألن سن املمدوح حينئذ، كانت اربعني فسوى عدة األبيات بعدة سنيه، 
فاذا زيد . النماء، وال يكون إال إىل األربعني: عىن باألرب ي"يرى اجلسم فيه أرباً ال يراه فيما بزاده": وقال

  .عليها عمرا مل ير اجلسم يف ذاته متاًء، إمنا هو راج عن التركب إىل التحلُّل

"ددنا بعد الت وأبععبنا قُرب البعادِِ  ىدانبقُر وأقرب"  

  .عيداًكنت منه بعيداً، فكان البعد مين حينئذ قريباً، والقرب ب: يقول

  .فلما جئته وقربت منه، انعكست احلال، فعاد البعد بعيداً وكان قريباُ وعاد القرب قريباً وكان بعيداً

فلوال هو مل يبعد البعد . ونسب اإلبعاد والتقريب إىل هذا املمدوح، ألن انعكاس احلال، إمنا كان بسببه
اجه مصدر أبعد وقرب على بعد وقُرب، أمنا وإخر. الذي كان قريباً، وال قرب القرب الذي كان بعيداً

وكذلك ابعد . نبتم نباتا:  أي"واُهللا أنبتكُم ِمن األرِض نباتاً": على قوله تعاىل. مصدرامها إبعاد وتقريب
  .وقرب، مطاوعهما بعد وقرب، فأخرج املصدر عليهما، مثله كثري

    

  "واِدهباتُك أن يلقب بالج  ال تَجود على جواٍد وأنك"

أي ال جتود هباتك : أي مل تترك هباتك أحدا غريك يستحق أن يلقب باجلواد إذا قيس بك وتلخص ذلك
 على هذا القول نصب بإسقاط "فأن"على أحٍد ذا االسم، وإن كانت المتكنع غريه من ضروب العطايا، 

 بدالً من "هباتك"اطبة ويكون وال تكون التاء يف جتود للمخ. وهباتك فاعل بتجود. احلرف أي بأن يلقب
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ومن هنا منع سيبويه البدل . الضمري الذي يف جتود، وال جيوز ذلك البتة، ألن املخاطب ال يبدل من البته
بك املسكني مررت، إمنا تنصبه على الترحم، أو على نية إسقاط األلف والالم يف قول يونس، : يف قولك

مررت بعبد اهللا : ولو جاز هذا لقلت: ضا قول يونس وقالوقد كره هو أي. فيكون منصوباً على احلال
  .الظيف تريد ظريفاً

  : وله ايضا

 "الوال سواعدها تَزوع لَه  إذا ماَستْ رأيت لها ارتجاجاً"

  .فلوال سواعدها لبزها اهتزازها ثوا: أي إا منعمة تز يف مشيتها

"فِّعنْه تُروعافَيبقى من   اثَوبها األردفُ عها شَسوشاحي"  

  : والوشاح عن اخلصر، فيبعد بينهما وبني الثوب، كقوله. أي يرفع ردفُها ثوا عن جسمها

  مس البطون وأن تمس ظهوراً  االروادفُ والثدي لقُمصه أبت

 "ضجيعها الزند الضجيعاً يخُال  ايهجلعدوا دم ذراعاَهاَ"

  :  يلزمان الذراعني ألما عبلتان كقولهإن الدمُ حني: إن شئت قلت

 خلخاالً يجول وال قلبا لرملة  تجول خالخيُل النساء وال أرى

إن الذراعني عدوا دملجيهما، ألما يصيلن الدملجني، ويشيحاما، حىت يكادا : إن شئت قلت
  : وهو عندي كقول جرير. يكسراما

   الصمتاتُ وسورهاخالخيلًُ سلمى  هيت بجقصب ريان قد ش لها

  : وكقول القُطامي يف صفة امرأة. مجع سوار: سور

  إذا يميُل على خلخاها انفصماَ

  .سوارها عدوا ساعديها: ولو اراد األلو لقال"ذراعاها عدوا دملُجيها":  وبقويه"انقصنا": ويروى

 أنك إذا كنت عدوا لشيء كان على اىن ال أحجر ذلك، ألن العدو من باب املضاف يف غالب األمر إعىن
  .دملجاها عدوا ذراعيها: ذراعاها عدوا دملُجيها كقوله: فقوله. لك عدوا

  .أي زندها عبل يظنه الضخيع من عبالته جسما: "خيال ضجيعها الزند الضجيعا"

  "ثَِبيراً وابن إبراهيم ريعا  أو يقُولوا جر نمٌل أحبك"

: وحىت يقال. وهذا ال يكون عند أحد أبداً. أىن أحبك حىت جير النمل ثبرياًمعىن هذا البيت األبدية؛ أي 

  .ربع ابن إبراهيم، وابن إبراهيم على هذا املرتع ال يراع عنده
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أو يقولوا ":  فتناهى وهو قوله"وابن ابراهيم": وقد احسن هذا الستطراد وإن كان قرنه إمكانيا، أعىن بقوله
عنده يف االمتناع كاألول، وإن كان يف حتصيل احلقيقة ليس مثله، وكذلك حبه ، لكن الثاين "جر منل ثبريا

  .إياها إىل أن جير النمل ثبرياً شعر كذب

  "كفى الصمصامةُ التَّعب القَطيعا  ٍلصناً إال بؤدبيس مول"

لك فقد كفى أي أرهب سيفه الناس، حىت ليس تفعل يف أيامه ما تستحق عليه السوط فضال عن غري ذ
إنه الُيرتل عقوبة جببان إال القتل، ال يضربه بسوط، فقد استغىن : وإن شئت قلت. سيفُه السوط التعب
  .وكفى التعب لذلك. بالسيف عن السوط

  "لحاظُك ما تكُون به مِنيعا  عزٌل وأنت بال سالٍح فال"

، أي ملكت هيبتك القلوب، "حظال"مجع حلظة، وقد يكون مصدر : واللحاظ. عدم السالم عامة: العزلُ
  .فنظرتك تثغىن عن السالح، فان هيبتك إذا نظرت قاتلة، إلقدامك وإن كنت بال سالح

 ما "حلاظك": وقوله.  مجلة يف موضع احلال، أي فال عزل بك، وإن كنت غري متسلح"بال سالح": فقوله
وجيوز أن تكون .  ما بعدها صلة هلا مبعىن الذي، فيكون على هذا"ما" جيوز أن تكون فيه "تكون به منيعا

نكرة مبرتلة شيء، فما بعدها يف موضع الصفة، ألا إذا كانت نكرة لزمتها الصفة، كما أا إذا كانت 
  ."هذا ما لَدى عِتيد": ونظريه يف الوجهني قوله تعاىل. معرفة لزمتها الصلة

جيوز أن يكون فعيالً مبعىن مفعول، . ومنيع. حلاظُك تكون به منيعا:  زائدة كأنه قال"ما"وجيوز أن تكون 
  .منع مناعة فهو مِنع كرفُع رفاعةً فهو رفيع: يقال. أي ممنوعاً حممياّ، وأن يكون فاعل ككرمي

 "نَيله أخذى سريعا فأغْرق  وجاودنِي بأن يعطى وأحوى"

    

جيود : د، لكن اآلخذ ملا كانبان يعطى هو، وآخذ أنا، ومل يكون للمتنيب هنالك جو: أي نازعىن اجلود
  .إن جود املتنيب إمنا كان باألخذ: وهو أحسن عندي ممن قال. هذا اجلود، صار كأنه جود

 وليس قتل هؤالء املأمورين "فَمن اعتدى عليكُم فاعتدوا عليه": ونظري هذا القول الذي أنا اليه قول تعاىل
وكقول عمرو . فسمي باسم السبب الذي هو االعتداءولكنها مكافأة اعتداء، . للمعتدين عليهم اعتداء

  : بن كلثوم

  فَنجهل فوقَ جهِل الجاهليناَ  اَينلال يجهلْن أحد ع أال

  .أي مللت األخذ ولو ميل هو العطاء: "فأغرق تيله أخذى سريعا"

  : وله ايضا
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  "أحدث شيء عهداً بها الِقدم  ممعاٍف ِبدمعك اله أحقُ"

وال ميتنع أن يكون ِهمم مجع مهة أيضا، فقد . مجع ِهمة وقد قيل همة بالفتح: واهلمم. الدارس: يفالعا
ومن املعتل، ضيعة وِضيع، وخيمة .  كَبدرة وِبدر وهضبة وهضب"ِفعل"جاءت فعله مكسورة على 

وِخيم.  

أوىل عاٍف بدموعكم :  ويقول هلمومعىن البيت؛ أنه يسفه الناس يف بكائهم الديار واألطالل إذا عفت،
مهم الرؤساء يف هذا الزمان، فقد عفت حىت صار أحدث عهد ا قدميا، فما تفضل مهمهم عن مالذ 

بطوم وفروجهم، فاياها فابكوا ال الديار، فهن أوىل بالبكاء عليها منها، ألن اهلمة املعدومة أعزفقداً من 
  .ما ظنك بغري احلداثواذا كان أحدث عهد ا قدمياً، ف. الدار

  "إن كُنتما السائلين ينْقَِسم  إلى من يكاد بينكما ِملْتُ"

خياطب صاحبه؛ أي آثرت بقصدي وتأمبلي من لو سأملتاه وال شيء لديه إال شخصه ال نقسم بينكما 
  .شقني، اعتيادا للنوال وأال يرد ذوى السؤال

  " يخْلَقُ الَّنسمفي مجِده كيفُ  هرائبه غيريك من خَلْق"

إن اهللا لطف خلقه للنسم كما شاء، حىت دق على الوهم تصور كيفيته، وهلذا املمدوح : إن شئت قلت
. غرائب من خلقه توصله إىل اقتناء املكارم، تغرب وتلطُف؛ فمن تأملها، فكأنه قد تأمل خلق اهللا للنسم

إنه حبسن أفعاله ويمنها : وإن شئت قلت!  عن ذلكوذلك تعظيم لقدر ما يأتيه، لشبهه خبلق اهللا، تعاىل
 اخللق الذي "يريك يف خلقه غرائبه"حتيا النفوس، فكأنه بذلك يحيها وينشئها وليس اخللق عنده يف قوله 

: هو إجياد املعدوم، وإخراجه إىل التكون، ألن ذلك ال يستطيع عليه إال بارئنا جل وعز، وإمنا اخللق ها هنا

ورمبا . نع، وكىن عنه بلفظ اخللق ذهاباً إىل ابتداع هذه الغرائب، وهذا من شديد املبالغةكناية عن الص
مجع نشمة، : والنسم. وبني اخلالق والصانع فرق، ال يليق إيضاحه ذا الكتاب. كىن باخللق عن الصنع

  .اشتقت من النسيم، كما اشتق الروح من الريح، والنفس من النفس

 "يمفي نُفوسهم ِش كأنها  وأوجههمتُشرقُ أعراضهم "

وأوىل شيء بذلك األمور . ال شيء أصغى وال أبسط من النور، فلذلك توصف اجلواهر الصافية به
. والشيمة نفسانية، والوجه جسماين. النفسانية، ألا أذهب يف البقاء وعدم السراب من اجلسمانية

 النفسانية كخلوض الشيمة، فشبه ابو الطيب األعراض جيزو أن يكون باجلسم، فلم خيلُص إىل: والِعرض
موضع هذا الكالم على أنه قد علم : وإن شئت قلت. واألوجه بالشيم يف الشروق والصفاء، وتناهى البقاء

أنه ِشيمة مشرقة علماً عاماً، وقدم ذلك ملزية الشيمة، وهي الطبيعة، على الوجه والعرض، فحمل الوجه 
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واألوجه ما قدمناه من أن الشيمة نفسانية، فهي أملك بالصفاء، . ا، تشبهاً هلما اوالعرض بعد ذلك عليه
  .والوجه والعرض جسمانيان، فحملهما عليها

  "حف بها من جنانها ظُلم  رمكأنها في نهارها ق"

  : شبه البحرية يف استدارا بالقمر كقول ابن الرومي يصف رغيفاً

  وبين رؤيتها قوراء كالقمر  بين رؤيتها في كفِه كُرة ما

وشبه اجلنان علىى حافاا، وبالظُّلم من شدة خضرا، وذلك ألن النبات إذا اشتدت خضرته ادهام، 
 وقال الراجز يصف سائمة عدت على كأل ناجم "مدهامتان"كقوله سبحانه وتعاىل يف وصف اجلنتني 

  : مخضر

  س على الدغالومظلما لي  البأرعَل كالَنَ فصبحتْ

    

 لستغرب وجود الظُّلم ارا، واختار ذلك ملكان القمر، اذ القمر يف غالب أمره، ال "يف ارها": وقال
يكون إال مع الليل، وهذه البحرية بالشام وليست البحرية تصغري حبر، ألن البحر مذكر، فال تثبت اهلاء يف 

  : م ينبت السدر، كقول النمر بن تولب يف صفة روضةوهو القاع العظي! "حبرة"تصغريه، إمنا هي تصغري 

  أنفٌ يغم الضال نبتُ بحاِرها  اهتُدقَرى تَخيل نب وكأنها

 "يما رحهلها بنَاتٌ ومال  اهناعمةُ الجسم ال عظام ل"

ملاء؛ فال يقبل وصف جسمها بالنعمة ألنه ماء، والنعمة إمنا تكون يف النامي، ومها احليوان والنبات، وأما ا
لكن ملا كان الناعم صايف البشرة، وكان املاء صافياً، استعار له . وإمنا كثرته بعد القلة كمية ال كيفية. مناء

  .وأمنا هو على االستعارة. ناعمة: النعمة، كما يقال يف الربود ذوات الدور والفرائد

"وال تلد إال الرحم، فهذه ذات بنات بغري أغرب بذلك؛ ألن البنات مولودة،: "هلا بنات وما هلا رحبم 
  .سمكها؛ كأنه ملا ربني فيها وغتذين، صرن هلا بنات: وعىن بالبنات. رحم ولدن

فلما غذا هذه البحرية مبا فيها، صارت كالوادة . إن املاء للسمك كاللنب للمولود: وإن شئت قلت
  : ي مسكاوقد أمل التنيب يف هذا بقول ابن الرومي يستهد. الكرضعة

  مأسورةُ في كل معترِك  ماِئكُوبناتُ دِجلة في قب

  .، فأغرب"وما هلا رحم": إال أن املتنيب زاد عليه بقوله

"قربنْهن بطنُه يداًا ابع  وما تشكى وما يسيُل دم"  
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ا، فال وهذه البحرية يشق بطنها عن مسكه. يحاجي بذلك، ألن شق البطون احليوانية يشكى ويدمى
  .تشتكي وال تدمى بعدمها احليوانية

  "وجادِت المطَرةُ التي تَِسم  موقد توإلى الِعهاد منه لكُ"

  .املَطْرة تايت بعد الومسى، تعهد االرض بالنبات: والعهدة. أول املطر، ألنه يسم االرض بالنبات: الوسى

م، ومتهيدهم بذلك احلقوق عندهم، كقول أىب واعتياد الشعراء االعتداء على امللوك بتكرر مدحهم فيه
  : متام

 عتَرغْ بي مدة فستم وإن  لها أخوات غيرها قد سمعتها

هذه القصيدة الثانية من مجلة العهاد اليت تتعهد االرض، وأما القصيدة األوىل اليت كانت كالومسى : فيقول
فقد جادت.  

  : وله ايضا

ه دارنالملم لها طيفٌ يدقت عيني وال كَذَباَ  ىدليالً فما صد  

أي ددين الطيف باهلجر؛ كما كانت رؤويته يف اليقظة، واحللم جار على عاداته يف اليقظة، فما كذب 
واأللف . وما صدقت عيين يف رؤية اخليال، ألنه زور ال حقيقة. الطيف فيما ددين به، ألن اهلجر واقع

واالم فيها لالستحقاق ال للملك ألن الطيف غري مملوك، .  للطيف وهلا للمراة، والفعل"امللم"والالم يف 
  .وإمنا هي مستحقة له من حيث كان إياها يف املعىن

  "أقلُّ من عمِر ما يحوي إذا وهباَ  ٍجي رهعمر العدو إذا الَقَاه ف"

فارقه باهلبة، فليس يف ملكه، أقل من عمر ما حيوي إذا وهبا، ألن ما : ليس املوهب مبحوى فيصح قوله
  .فاكتفى باملعلول الذي هو اهلبةُ عن العلة اليت هي اإلدارة. إذا أراد أن يهب: وإمنا عىن

 "اَالخيُل منها أيها رِكب ونحسد  وتغِبطُ االرض منها حيث حلَّ به"

. إذا متنيت ماله بزواله عنه: وحسدته. إذا متنت مثل ماله من النعمة، ومل ترد زواهلا عنه: غبطت الرجل

والذات الواحدة ال يريد بعضها ببعض كراهة، وجعل اخليل . فجعل االرض تغبطُ، ألا جرم واحد متصل
تحسد ألا مجع غري متصل األجزاء، وال متداخلها، وإمنا هي اشخاص مفترقة، وان ضمها نوع فهي 

فمن املألوف أن يحب بعضها .  ومتعاديةمتغايرةٌ بالشخص، ومشتركة بالنوع، واالشخاص متشاكلة
  .بعض

منصوب بركب، وال يكون بتحسد، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله إال أن يكون حرف : "أيها"و 
جر.  
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 "اكأن له في قتله أرب حتى  بكُل أشْعث يلقى الموت مبتسماً"

عقبه ذكراُ رفيعاً، ومثله كثري، كقول الشاعرأي أنه يستبشر بالنية إذا كانت يف سبيل املعاالة، ألن ذلك ي :  

  وإن قُتلُوا لم يقشعروا من القتِل  مم يروهم لقتلوا أقراَئه إذا

وقال أبو . "مل يقشعروا": ، فهو أبلغ يف قلة املباالة باملنية من قوله"مبتسما": إال أن أبا الطيب أغرب بقوله
  : متام

  البيأسون من الدنيا إذا قُتلُوا  مهأنيستعذبون مناياها ك

    

  .إال أن االبتسام أبلغ من االستعذاب، ألن االبتسام مشعر بلذةٌ نفسانية

  : وله ايضا

 "من الحرير جالببا الَّالِبساتُ  بأبى الشَّموس الجانحاتُ غواربا"

ن بالشموس يف هذه احلال، إنه شبهه: فإن شئت قلت. املوائلُ للغروب: النساء واجلاحنات: الشموس هنا
إما للمباهاة، وإما ألن مل : ألنه لقيهن، فأظهرن اخلَفَر، أو خفَرن فَسترن بعض حماسنهن، وأبقني بعضا

ميكنهن إال ذلك، فجعلهن كالشموس اليت أخذت يف الغروب، فخفى بعضها، وبقي بعضها، كقول قيس 
  : بن اخلطيم

  غمامة بداَ حاجب منها وضنَّتْ بحاجِب  تحس تمشَّالا كلن تَراءتْ

هذا قول اىب الفتح، . إن هؤالء النساء غنب يف اخلدور واهلوادج، فكأن مشوس غوراب: وإن شئت قلت
وليس عندي بقوى، ألن إذا غنب يف اخلُدور واهلوادج، فهن غري حمسوسات، والشمس إذا جنحت 

بأىب الشموس غواربا فُيتأول أنه عىن : ومل يقل الشاعر. سللغروب فبعضها حمسوس، وبعضها غري حمسو
  .اجلاحنات، واجلنوح ال يقتضي كُلية الغروب: النساء اللوايت أخفتهن اخلدور، وإمنا قال

: وإمنا قال. قد أثبت اجلنوح قبل ذلك: ، فأشعر ذلك بغروب كُلي، قلنا"غوارباً": فقد قال: فإن قلت

هو ميت؛ : كقوهلم يف العليل إذا يئس منه. آخذه يف الغروب وملا تغرب بعدغوارباً، وهو يذهب إىل أنه 
مت بعدوقد جيوز أن يوقع غواربا على الكُل حني غرب اجلزء جتوزاً ال حقيقة. وإن مل ي.  

  : وله ايضا

 "أبو حفٍص علينا المسلم لقلتُ  سالم فلوال الخوفُ والبخُل عنده"

ف علي، كارتياحي بسالم هذا املمدوح، فكأن سالمه على تسليم إىب أي إىن ارحتت بسالم هذا الطي
لكن الفرق بني اخليال وتسليم أىب حفص أن تسليم اخليال يتخلله بتمام الوصل وحتقيقه، . حفص على
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فتسليمه كَِدر ذه اآلفات وتسليم أىب حفص ال . واخلوف من فراقه، وأمل معاتبته على بطعم الغمض بعده
  .خبل وال خوف، بل هو الشرف السابغ اهلىنءيلحقه 

 "رممن مستَرفٍد منه يح وأغْوز  وأغرب ِمن عنقاء في الطيِر شَكْله"

فال يقال يف موجود إنه . الصورة ألن صورته موجودة، وعنقاء مغرب معدوم البتة: ليس الشكل هنا
قع على غري مسمى، أي ال شكال له، كما املثل، أي أن شكله اسم وا: والشكل هنا. أغرب من معدوم

ماله : وإمنا يوجد الشكل ملفوظا به يف نفي الشكل عنه، أعىن يف قولك. أن العنقاء اسم لغري مسمى
  .شكلٌ، فتفمهه، فإنه معىن منطقي

  .أي أن نظريه عدم، كما أن مسترفداً منه حمروما عدم: "وأعوز من مسترفد منه يحرم"

وليس على . هذا قول أىب الفتح. منا هو أشد إعوازاً، ألنه جاء به على حذف الزائد وإ"أعوز": وقال
  ."أعوز"، ال على "عاز"فأعوز يف بيت املتنيب على . عازه األمر وأعوزه: حذف الرائد كما قال، ألنه يقال

يل وأواله ما أعطاه للدرهم وآتاه للجم: وإمنا يتوهم حذف الزائد إذا مل يوجد عنه مندوحة، كقوهلم
طالب الرفد، ألن باب استفعل يف غالب األمر، : واملسترفِد. للمعروف، فإن هذه كلها على حذف الزائد

  .إمنا هو للطلب واحملاولة، كاستخرج واستسمن واستجاد

  .وقالوا مر مستعجال، أي مر طالباً ذلك من نفسه، متكلفا إياه: قال سيبويه

  : وله ايضا

"ب أركاِئباباألحماألد إن عا  اعمرالي نالخُدود كما تَِطس تَِطس"  

  .أي أن الدمع يؤثر يف اخلدود تأثري كُن يف الريمع، وهو الكذان

  .تكسر، وليس هناك كسر، إمنا بالغ يف التأثري، فكىن عنه بالكسر، للتكثري: وتطس

  "فَزعافاعتَادها فإذا سقَطْن تَ  اًمواهبه عليه تَماِئم نِظمت"

 ا تقيه السوء، فاذا خال منهن تفزع، كفَزعا تقيه املذام كاعتقاده يف التمائم اأي اعتقاده يف مواهبه أ
لكان سقوطها إمنا يكون : فلو سقَطن تفزعا:ولو قال. وإمنا ضرب ذلك مثال. ذى التمائم إذا سقطت عنه

 منصوبة على احلال، وإن كانت "متائماً"، و "ا سقطنفإذ": لعدم ماٍل أو انقطاع سؤال، فهذا توجيه قوله
هِذِه ناَقةُ ": امسا، ألن فيها معىن حواِرس، وقد يكون االسم اجلامد حاالً، على توهم الصفة، كقوله تعاىل

زا العجب من بر مررنا به قبلُ، قفيزاً بدرهم قفي: ومسعنا من العرب من يقول": قال سيبويه. "اهللا لَكُم آيةً
  . فقيزا بدرهم حال، وهذا واسع كثري"بدرهم
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"م وى اهتزازدللج هتزٍدنَّهي  ىزتَه يوم الوعزجاء هوم الري"  

والغنب أعلى يف . صوت احلرب: أي اهتزازه للعطايا واجلدوى، اهتزاز السيف عند الوعى، والوعى
  . ما ملكان الصوتالصوت، فسميت احلرب: وإمنا الوعى والوغى. احلرب

  : وله ايضا

  "زهر الشُّكِر من ِرياِض المعالِي  يهيثُ فغَك اليضاح وربيعاً"

أي أنه مظنة للنعم، وأهل لوافر القسم، كما أن الربيع مظنة للخصب وزمن اإلمراع، مع مافيه من 
: وقوله.  وأنواع األزاهريفلذلك مسى هذا الربيع على ضروب النواوير،. االعتدال، وتساوي األحوال

وجعل الشكر زهرا، ألن النعمة هي اليت أنبتت الشكر، كما . عىن بالغيث النعمة: "يضاحك الغيث فيه"
وإذا كان غيث وزهر، فالبد من روضة، وهي . ينبت الغيثُ الزهر، فهذا املمدوح كلما أنعم عليه شكر

  .اليت تنبت الزهر، وكل ذلك مستعار. األرض

"احه نَغَماتٌوالِجرقَتْ  اتُ ِعندبله بسؤال سقبل نَي" 

من طبيعة الكرمي، أن يبادر بالنوال من غري أن يحوج إىل السؤال، ألن يف ذلة السؤال ماال يفي به فضلُ 
فإذا . فإذا كان ندى من غري مسألة فهي اليد البيضاء اليت مل يشنها تكدير، وال خالطها تنغيص. املسئول

 إيثاره اجلود قبل "طبيعته"نوال املسئول الكرمي، سر بذلك سروراً مشوباً بالكراهية، إذ سبقت املسألة 
السؤال، فنغمات السائل عنده، كاجلراحات اليت تصيب الشجاع فتسره من جهة الثبات، سروراً خيالطه 

ت سائله إن نغما: مل متثل ذلك جبراحات الشجاع، وقلت: وإن شئت. الكراهية، ملا يلحقه من األمل
  .جراحات عنده تؤمله، إذا مل يكن نيله له من غري سؤال

  "فصارت ركانةً في الِجباِل  اسوقاِره عافَِت النَّ وبقايا"

كانه استبد بالوقار امجع، إال أنه بقيت منه بقية، فتلك البقية عافت نوع االنسان، ملا رأته به من قلة 
فعدلت إىل اجسم اجلواهر االرضية، . ، لضعف منته، ووهيقوتهاالحتمال هلا، والعجز عن االستقالل ا

  .وهي اجلبال اذ مل جتد جوهرا يستقل ا إال إياها

وهو .  خلق منها فما فضل من تلك اهليوىل يكون ركانة يف اجلبال"هيوىل"إن لوقاره : وإن شئت قلت
  .قريب من القول األول

  "وائِب األطفاِللَونَه في ذَ  واستعار الحديد لوناَ وألقى"

البياض لكن استعارت لونا غريه، وهو : كناية عن السيوف واالسنة والنصال، ولون الغريزى: احلديد هنا
ملا : إمنا هو ملكان الدم الذي صبغها به، فيقول. امحرارها بالدم، ولذلك جعله مستعاراً، ألنه لون غريب
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 فكأن ملا استعارت غري لوا، أعارت لوا ذوائب صبغ سيوفه ورماحه بالدم، أشاب بأهواهلا الطفال
  .كما كان لون السيوف البياض قبل ذلك. وكان لوا قبل ذلك السواد. االطفال

  : وله ايضا

 "اءعلمه فبه على حف عن  أسِفي على أسِفي الذي دلَّهتِنِي"

فحقيقة الكالم، أسفي . ه أسفهليس يأسف يف احلقيقة على األسف، إمنا يأسف على متييزه الذي يعقل ب
  .على عقلي الذي كنت أحصل به أسفي

  .أي أنك دهلتين حىت ما أشعر بأسفي: "فبه على حفاء"

وقد كان ينبغي له ايضاً أن يذهب عليه، لو كان مدهلا، أسفه على هذا األسف، إىل ما الاية له، لكن 
االستقصاء : ا أحسن هذا املثل العمي، الذي هو قوهلموم. هذا مقطع شعري فال تتقَصين باملنِطق، فيفسد

  .فُرقَةٌ، وال تستخفن بذكر هذا املثل؛ فقد ذكره ابو نصر الفارايب يف باب من البرهان

  "قَد كان لما كان لي أعضاء  هام ألنفَقْد السقَ وشِكيتي"

 واملكروه ال يستوحش احد من فقده، ملا يشك فقد السقام ألنه مكروه: وهذا البيت أيضا يشبه األول
ولكن شكا فقد أعضائه، ألن السقام عرض والعرض ال يكون إال يف اجلواهر؛ فإذا عدم أعضاءه فقد عدم 

  .السقام وإمنا شكا يف كُل األكرب، واستسهل االصغر

  "إسآدها في المهمه اإلنضاء  اتُسئد مسئداً في نيه فنبيتُ"

    

فتبيت تسئد اإلنضاء يف نيها : وتقدير البيت. الشحم: والىن. سري الليل: رعة السري، وقيلس: اإلسآد
أي أن اإلنضاء احلادث عليها من التعب، يسئد يف نيها أي يسرى . اهلزال: واإلنضاء. إسآدها يف املهمه

سري من جسمها يأخذ ال: يقول. فيه مسرعا، فيأخذ منه، كما تسئد هي يف هذاال املهمه الذي تقطعه
كأخذها هي من املهمه، فقد أفناها السري كما أفنت هي املهمه، فلم يبق من جسمها شيء كما مل يبق 

فاعل : من املهمه، فمسئدأ يف اللفظ حال من الضمري الذي يف تسئد، وهو يف احلقيقة لالنضاء واإلنضاء
  .مسئداً: بقوله

مسئد يف نيها، والعائد إىل الضمري الذي قد :  واإلنضاءفتبيت تسئد،: وحتقيق احلال يف ذلك، أن تقول
  .تسئد من هذه احلال اللفظية، وما يف نيها وإسآدها من الضمري

  .وتقدير لفظ البيت، على ما صورته لك يؤديك إىل حقيقة إعرابه، لكىن ذهبت إىل التبني

  " وقَام الماءساَل النُّضار بها  دٍةلَالكريم إذا أقَام ِبب وكَذَا"
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أي أنه يبثُّ الذهب ويصرفه يف كل وجه، فكأنه بكثرته يسيل ومياع، حىت خيجل املاء من كثرته، فيقف 
 أي ثابتا غري منصرف، "إالَّ ما دمت عليه قاَِئماً"ومنه قوله تعاىل . إذا مجد فلم يسل: قام املاء: يقال. حائراُ

يخجل القطر من سيالن الذهب، فيعود : وإن شئت قلت". . .طَار جمد الِق"أال ترى قوله بعد هذا 
  . جمودا، إال أنه جيمد عن السيالن-  بإضافته إىل سيالن الذهب -سيالنه 

  "في القَول حتى يفْعل الشُّعراء  من يهتَِدى في الِفعل ماال يهتَدى"

ذهنه يف الفعل أنفذ : يقول. عراء يف القول حىت يفعلأي هو من يهتدي يف الفعل إىل ماال يهتدي إليه الش
. من أذهان الشعالاء يف القول، فإذا أغربوا يف مدحه مل يك ذلك اإغراب من غوص أذهائهم على املعاين

  .فاهتدوا إىل القول مبا رأوه من فعله. وإمنا نظروا إىل فعله الذي عليه هو بذهنه

  . وصفه من فعلهولوال ذلك مل يهتدوا، فاذا فعل تعلموا

"هروض هاجه في أن ينَفع في  من تَرِكه لَو تَقْطن األعداء" 

. إمنا جعل نفعه يف أن يهاج، ألنه إذا هيج أوقع باألعداء، فأغار وغنم، وأثرى، واتسعت كفُّه للجود

ىت ينفد، فال جيد وضره يف تركه أي إذا سومل ياَمل، وهو يف ذلك جبود مبا عنده ح. وتلك بغيته من الثروة
  .فهذا وجه ضره يف تركه. ما جيود به

البأس وحب احلرب يف طبيعته، فإذا هيج مكن مبا يف طبعه، واإلنسان ينفعه حتريكه إىل : وإت شئت قلت
أي أنه مشته للقتال بطبيعته، فاذا سومل : مايف سجيته، ألن يف ذلك كل بلوغ أمنيته، وضره يف تركه

  : دة مايف طبعه، فضره شوقه إىل ذلك إذا مل ميكنه مشاهدته، كقوله هواشتاق إىل مشاه

 "اءيجما تَجبر اله ِبنَواِله  فالسلم يكِسر من جنَاحى مالِه"

أي أنه جيود مباله فيثْلم، مث يغري فتجرب اهليجاُء ما انثلم، مث يسامل فيعود إىل طبعه األول من اجلود، فكلما 
  .السلم ماله جربا احلرب، وبالعكس، أي كلما جربته احلرب هاضته السلمهاضت 

  "إذ لَيس يأتيه لَها اسِتجداء  أيها المحيا عليه روحه يا"

وعدى . بأنه مل يستوهبه ولو استوهبه ألعطاه فعدم، فإن مل يستجده روحه أحياله: "أحياء عليه روحه"
  .ه يف معىن احملبوس عليه روحه بعلى، ألن"املُحيا"

 "اءفَلَتَرك مالم يْأخذوا إعط  احمد عفَاتَك ال فُِجعتَ بفقِْدهم"

امحدهم على أن مل يستجدوك روحك، اذ مل استجدوك إياه، حلقك طبع الكرم والسخاء على هبته : يقول
 منهم لك، كما ينبغي هلم أن هلم، فقد استوجبوا أن حتمدهم على ترك هذه الروح لك، ألنه عطاء

حيمدوك على ما أعطيتهم من مالك فهم يقتضونك الشكر على عطائهم، كما تقتضيهم أنت إياه على 
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بل . فأعِط من نفسك أيها املمدوح، كما تطلب من غريك. عطائك ألن املعطى بطبيعته جيب أن يشكر
  .لذي أعطيتهم، وهو املالأنت أوىل بشكرهم، ألن الذي تركوا لك وهو الروح، أنفس من ا

إمنا حد الصنيعة أن تشكر ألا إذا شكرت حييت واذا كُفرت ماتت، لن : الفُِجعت بفقدهم: وقوله
كفرها له ستر.  

ال فُجعت : دعا بذلك له وإن شئت قلت. ال مانت صنائعك عند عفاتك بكفرها قلة شكرها: فيقول
  .رها، إىل ذد محِد عفاتك لكأي ال فارقتك املروءة، فيفضى بك فرا: حبمدهم

    

  "إال إذا شَِقيتْ بك األحياء  ال تَكثر األمواتُ كَثْرةَ قلٍة"

  .أي أن األموات أفالء، حىت تعود فيهم، فيكثرون حيئنذ

إال إذا ِمت، أي فاذا مت وشقيت األحياء : جمجمةٌ عن قوله: "إال إذا شقيت بك األحياء": وقوله
ألن األموات وإن كثرت أعدادهم، فهم قليل : كثرة قلٍة: وقال. ، وكثرت األمواتبفقدك، قلت األحياء

  .لَعدمهم للفىن، وأخذهم يف الفنا

  .أي كثروا بك وأنت واحد، والواحد قليل، فتكُّرهم بك تكثُّر قلة: كثرة قلٍة: وإن شئت قلت

اة بنداه، فإذا عدم باملوت، مات وقد يتجه هذا البيت على معىن آخر، وهو أن األحياء إمنا ينالون احلي
  .األحياء الذين كانوا يتعيشون بذلك، فكثرت األموات مبوت هؤالء األحياء بعده

التكثر االموات إال إذا ضاربتك أعداؤك، فَغلبتهم : يقول. وقد جيوز أن يعىن باألحياء هاهنا أعداءه
ألن ما يدخل حتت : كثرة قلة: لُه إياهم، وقالوشقاُء األعداء به قَت. وقتلتهم، فحينئذ تكثر املوتى م

  .والقوالن األوالن عندى أوجه. الفناء قلةٌ يف احلقيقة ودل ذلك على أن أعداءه كثري

أخربين بعض أهل بغداد، أن املمدوح ذه القصيدة أدركته الوفاة بعد إنشاد املتنيب إياه هذا الشعر بأيام 
  .هذا البيت الذي فسرناهقليلة، فكان يتقلب على فراشه ويردد 

"دُؤهعرف بي تَ  أبدْأتَ شَيئاً ِمنكداإلبداء وأع حتى أنكر" 

  .أي أعدت أعظم مما بدأت به، حىت ال يسمى املبدأ به باإلضافة إىل املُعاد

  "ترعتْ ونازعِت اسمك األسماء  ا اقْتُسم ياهارون إال بعد م لم"

يف الشرف بذاتك، وتقديره مل تسم هارون ياهارون فاكتفى من ذكر أي تنافست فيك االمساء، رغبة 
  .وهذا من أحسن احلَذِف وأجزه. ياهارون، ألن نداءه إياه به دليل على أنه امسه: املفعول الثاين بقوله

 "واءي يديك سِفيما ف والناس  فَغَدوت واسمك فيك غير مشارٍك"
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أي أنه وإن مل تشترك : ألمساء اليت نازعته فيك، والناس فيما لديك سواءأي مل تسم بغري هذا االسم من ا
  .فيك األمساء فالناس مشتركون يف مالك شرك تساٍو

 "ومن السرور بكاء للمنتهى  ولجدت حتى كدت تبخل حائال"

تهى ومعروف أن الشيء إذا انتهى انعكس ضدا فكذلك جودك، ملا ان. بلغ جودك الغاية: إن شئت قلت
 أعلمت أن الشيء إذا انتهى عاد "أي": ومن السرور بكاُء:وقوله. فلم يك مزيداً، كاد أن يستحيل خبال

حىت بِخلت، استقباحاً منه أن : ، ومل يقل"كدت تبخل": وقال. إىل ضده كالسرور إذا أفرط كان بكاء
  .يوجب عليه البخل

ك أحد يف امسه، فحال اجلود خبال، كما حيول السرور تناهيت يف اجلود، فبخلت أن يشار: وإن شئت قلت
  .بكاء

والقول األول عندي أوجه، اذ لو كان على القول األخري، مل يكن ِيكدت معىن ألنه نقصان من مدحه، اذ 
فتفهمه، فإنه جيد . وأما يف القول األول فالبخل املطلق مذموم. بخلُه بأن يشارك يف امسه اجلود غري مذموم

  .يفلط

  .أي من أجل االنتهاء: للمتنيب: وقوله

"وإنم لَم ِك نائلك السحاباتَح  اءضحها الرِبيبتْ به فَصمح"  

أي مل يحاكك السحاب مبطره، وال ناوأك، ألنه معترف أنك . أي يعسل: عرق احلُمى يرحض: الرحضاء
فحسدك فحم محى حساده، فمطرها إمنا هو عرق وإمنا تأمل بذلك وأيقن بالعجز عنه، . أندى منه

  .حماها

"وى اَّلذْ منك هرذَا الو تكُن ِمن تْ  لَو لَمِقمع هِلبمولِد نَسا حاءو" 

جعل الورى جزءاً منه، بعد أن جعله جزءاً من الورى، فاالول حقيقة، والثاين جماز، ال يكون الكلُّ جزءاً 
لف، لكن جعلهم منه، إشعاراً أنه مجال هذا النوع، به عرف، وإليه نسب، فكأنه إمنا يكون هذا خ. جلزء

  : منه كقوله

  وأبوك والثقالن أنت محمد  رايا آدمبيكون أبا ال أنى

  .وهذا قبيح داخل يف الشنع

ل، حىت كأا عقيم، مل أي لو مل تكن من ولدها كان نسلُها كال نس: عقَمت مبولد نسلها حواُء: وقوله
  .تلد قَطُّ
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  .أي عدت عِقيماً على أا قد ولدت: مبولد نسلها: وقوله

  : وله ايضا

  "يحوُل بين الكلِْب والتأمِل"

إنه مينع الكلب أن يتأمله : وإن شئت قلت. إن شئت قلت إن الظيب يجهد الكلب فيشغله عن التأمل
    : بسرعته، كقول البحتري يصف فرساً

 هسبقاً وكاد بطير عن أوهام  جاِري الجياد فَطار عن أوهامها

وهذا أبلغ من قول أىب الطيب، ألن سبق الوهِم أدلُ على السرعة من سبق الطرف مع لفظ الطريان، 
ول وكأين ملْجم سوذَا ِنقا وكق: والطريان أبلغ يف السرعة، ولذلك شبهت العرب خيلها بالطري كقول لبيد

  : اآلخر

  على ظهر باٍز في السماء نُحلِق  هِنكأن غُالمي إذا عال حاَل متْ

"لَه ظُ الملَح رِلِبقْإذَا أدب"   

  .أي أنه تيقُِّظه يراعى جهاتِه، فكأنه يرى ما وراءه كرؤيته ما أمامه

"ِلىار بالوالِحض ِمىسو شَِبيه"  

ثاين جريه األول، : يقول. ستعار، وأصلهما يف املطر، الومسى األول والوىلُّ الثاينم: الومسى والويلُّ هنا
  .وذلك لشدته وصالبته، حثى إن إعياءه كجمامه

  : وهذا كقوله يف موضع آخر يصف فرسا

  وأنِزُل عنه ِمثلَه حين أركب  هه بوأقْتُُل أي الوحِش قَفّيت

دوه، مثله يف أوله، وحسن استعاراته الومسى والوىل ألو الجرى أي أنه من املنعة واللنشاط يف آخر ع
كل . . . فَرس سكْب، وفَيض وغَمر، وحبر : وآخره، الم يستعملون لفظ الغيث يف هذ النحو كقوهلم

شآبيب اجلرى، كقوهلم شآبيب املطر، وهي الدفَع : وقالوا. ذلك جواد، وهن من صفات الغيث واملاء
  .منه

"عتَفُ التَّتفِلوحقْلَةُ الظبي و"  

أي إذا رأى الكلب الظيب والتتفُل وهو ولد الثعلب، كان عقلة للظيب يأخذه ومينعه من اهلرب، ويهلك 
ِبمنجرٍد قَيِد األوابِد هيكِل أي إنه هذا الفرس قيد للوحش، فكذلك : وهذا كقول امرئ القيس. التتفل

  : وقد قال املتنيب أيضا مثله يف هذا املوضع. ف للتتفلهذا الكلب، عقلة للظيب، وحت
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  أجل الظليِم وِربقَِة السرحان  مهِظالَل كُل مطَّ يتَقَبلْون

فبيته هذا األخري مكافئ . قَيد األوابد، وزاد عليه اجل الظليم: ربقة السرحان كقول امرئ القيس: فقول
  .وصح له الشرف على امرئ القيس.  كالعقلةلبيته األول، ألن احلتف كاألجل والربقة

  "لو كَان يبلِى السوط تحريك بلِى"

أي أن هذا الكلب جبدول مضمر كالسوط، فكما أن السوط ال يبليه التحريك، كذلك هذا الكلب 
 اليبليه شدة عدوه وال ينقصه، ولو كان السوط الذي شبيه له يف اجلدل الضمر واالستعمال له يبلى لبلى

  .الكلب

  "فَحال ما للْقفِز للتَجدِل"

  .أي الُّزوق باجلدالة وهي االرض. أي صرع فصارت قوائمه اليت كانت للقفز إىل التجدل

  "وصار ما في مسكه في الِمرجِل"

سلخ عنه جلده، وأدخل يف القدر، فعاد : قدر النحاس حاصة، مذكر من بني أمساء القدر، يقول: املرجل
ما كان يف مسكه، ففي مسكه من صلة الذي وال يكون : من حلمه يف اجللد رهني املرجل، وارادما كان 

خرباً لكان هذه املرادة، ألن تلك ال تضمر، وتعمل، ألا فعل كوين غري مؤثر ولذلك منع سيبويه 
كُن عبد اهللا : عبد اهللا املقتول، وأنت تريد: واعلم أنه، الجيوز لك أن تقول": إضمارها وإعماهلا، فقال

 "فوجد فيها رجالن يقتالن هذا من شيمته وهذا من عدوه": ولذلك محل الفارسي قوله تعاىل. "املقتول

  . استدالال مبا قدمت من كالم سيبويه"كان"على احلكاية، ال على إضمار 

  : وله ايضا

  "ِلبدٍر ولُوداً وبدراً وليدا  ائهدر وآببا برأين"

. اسم املمدوح: فبدر االول. التعجب من خرق العدة، وهو من ظريف احملاباة: تمعىن هذا البي

  .عىن ما البدر املعروف: واآلخران

فلما رأينا بدراً هذا املمدوح وأباه وجدنا . ليس من طبيعة البدر الفلكي أن يِلد وال أن يولد: يقول
لُودفقد خرق علينا املعتاد، فوجب التعجب.  البدربوجودنا إياه بدراً مولوداً، ووجدنا بوجود آبائه و.  

وال كبري فائدة يف وجود اآلباء، ألن املولود والوالد . وجدنا ببدر هذا املمدوح بدراً وليدا: وحاصل البيت
فإذن ذكره اآلباء هنا . فاذا وجد بدراً مولودا، فال حمالة أن له واِلدين. من باب املضاف واملضاف إليه

  .ن يفيدنا بذلك أن أباءه بدور وليس بكبري فائدة أيضا، ألن النوع ال يلد غري نوعه، فتفهمهحشو، إال أ

  "رضينَا له فَتَركْنا السجودا  ذيرِك الطَلَبنا ِرضاه بت"
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 وجل، أي رضينا أن نسج له إذا رأيناه إكبارا له وإيثاراً، ال أنه ال يريد ذلك منا لن هذا إمنا ينبغي هللا غزل
جاللة : أحدمها: فقد مدح بدراً هنا بشيئني. فطلبنا حنن حينئذ رضاه، بترك السجود الذي رضينا له

تورع بدر عن هذا الذي رضيه له، قبحاً لكالمه، وراً يف : واآلخر. القدر، حىت رئى أهال للسجود له
  .هذا املوضع وأشباهه لنظامه

 ال يعود "الذي"كون معطوفا على رضينا لفساد املعىن، وأن معطوف على طلبنا، وال ي: فتركنا: وقوله
  .عليه من املعطوف على صلته شيء

  "ولست لفقد نظير وحيدا  ي آدمنيد بوح فأنت"

واحدهم يف الفضائل، وكرم الشمائل، ومل حيترم الزمان نظراءك بل لك نظراء يف حب اد، والسعي : أي
بيته، وليس أوانك خلواً من السادة، إىل ابتناء احلمد، ولكنهم مل يبوا مبا حؤتوا من ذلك ما أوتيته وال ح

وإمنا الفخر . فتكون أنت إمنا سدت لُخلُو الوقت من ذوي السيادة، ألن تلك السيادة ال تتبني هلا مزية
  : أنك ذو نظراء، وأنك موٍف عليهم، خبالف قول الشاعر

 الشَّقاء تَفَردى بالسودِد وِمن  خَلِت الديار فَسدت غير مسوٍد

  : وله ايضا

  "بدر بن عماَّر بن إسماعيال  يِذم من القواتل غيرها حدقٌ"

إال من قتلته هذه احلَدق، فإن هذا األمر على جاللته، ال . أي إنه يذم كل مظلوم فيقيده من واتره وينصفه
  : كقوله: "مبخربيت جمتزئ": وقوله: قوله يف سيف الدولةيقوى مظلومها وال يقيد قتيلها وهذا حنو 

  ووجهي والهجير بال لثاِم  يٍلال دلذَراني والفَالةَ ب

  .اخل. . . ورفع ذلك كله بإضمار مبتدأ، أي أنا مرتٍد مبخربيت مشتمل 

 "ُلدى وال يساليبتَ جِة  أصبح ماالً كمالِه ِلذوي الحا"

حتكامنا واقتراحنا، كما يصرف ماله، فال هو يبتدئنا بالعطاء، وال نستأذن بدراً يف أخذ أي نصرفه على ا
ما هو إال هشيمةُ كرم؛ أي يأخذه : فقد استوى هو وماله يف أما اليستأذنان، ولذلك قالت العرب. ماله

تعذر على محتطبها الوارد كيف شائ، ال يعسر عليه منه شيء، كما أن اهلشيمة، وهي العود اليابس ال ت
  .وال حتوجه إىل تعب يف تناوهلا

 "مالها كَفَُل: أقبل قلت أو  ال تليل لها: إن أدبرت قُلتُ"
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العنق وما يليها من الصدر، أي صدرهل املقبل يحجز عن كفلها، وكلفها املُدبر حيجز عن : التليلُ
الفرس أن تز مقبلة وتنصب مدبرة، صدرها، فألنت من حيث تأملتها رأيتها مشرفة، واملستحب من 

  .فباهتزازها مقبلة خيفى الكفلُ، إلشراف التليل، مابا نصباا خيفى التليل إلشراف الكفل

 "الِهنِد والقَنَا الذُّبُل قَواضب  أنت نَِقيض اسمِه إذا اختلفتْ"

 القمر إذا قابل الشمس وذلك أن البدر إمنا يسمى به. جعل امسه وهو بدر، داالً على صورته وطبيعته
  .فانتأل نوراً، وهو مع ذلك سعد ال حنس

فأنت خالف هذا االسم، أي خالف طبيعة املسمى ذا االسم يف احلرب، ألنك يف السلم طلق : يقول
فأنت يف احلرب . نري، وحظك السعادة، وتلك طبيعة البدر ويف احلرب عبوس مهلك، وتلك طبيعة زحل

: وقال. فقد وجب المسك يف احلرب أن يكون غري امسك يف السلم.  يف السلم طبيعةعلى غري ما انت به

  . مل يقل؛ ضد امسه، ألن النقيض أشد مباينة لنقيضه، من الضد لضده"أنت نقيض امسه"

 "ُلك في حومِة الوغَى زح  أنت لَعمري البدر المنير ولكَّن"

ضد ذلك، وليس بالبدر وال بزحل يف احلقيقة، وإمنا عىن أي أنك سعد يف السلم، وشيمتك يف احلرب 
  .مفيد ألن البدر قد يتلبسه الغيم فال ينري: بالبدر إنه مسعد، وبزحل إنه منحس، واملنري هنا

  "وما درى كيف يقْطع األمُل  يب يداًمددتَ في راحة الطب"

قد صارت آماال، والطبيب ال معرفة له ببعض أي كُّفك جمتمع اآلمال قد اتصلت ا، كأن عروقها 
اآلمال، وال مبعاناا، إمنا يعاىن األبدان، فال تلحقنه مالما، ألنك كلفته ماال يحسن، واالنسان إمنا بالم 

  .على تقصريه فيما يعزى إليه علمه، فإن قصر فيما ليس من علمه فغري ملوم

  .سد، وإمنا اراد كيف يقطع األمل لإلصالح مل يرد القطع املُف"كيف يقطع األمل": وقوله

  : وله ايضا

  "وال أزمعتُ عن ارٍض زواَال  اًحاولتُ في أرض مقاَم فَماَ"

    

ألىن ال . فإمكاين يتقسم ما بني احلالني. أي أين مالزم لظهر بعريى، فكأىن مقم، وأنا مع ذلك سائر
  .ظاعني وال قاطن

  "كُن في غُرِة الشَّهِر الهالالي  مذي لَبد بِن عمار ال إلى"

البدر يبدو هالال مث يتزايد، وال يسمى بدراً حىت يكمل، وبدر بن عمار مل يك قط هالال، بل مل يزل 
وهذا . وكأنه مل يزل بدراً، ألن مل يزل امسه. وهذا مقطع شعري، ألنه مل يك قط هالال وال بدراً. كامال
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ألنه ال بدر على احلقيقة إال . اهراً فقد جيوز أن يقصد به الذم باطناالبيت وإن كان املقصود به املدح ظ
  .وهذا مل يك هالال، فليس إذن بدراً. وقد كان يف غرة الشهر هالالً

  : فاحلاصل له من ذلك، إنه بدر بالتسمية، ال بالطبيعة، فيكون ذلك مقتضيا للُهزؤ، فخرج مشبها لقوله

 ِماشير هبها علَوى جده غ  ربةًوفارقتُ شَر االرض أهالً وتُ

"وابسائل جنَي ألم ِظهال  يرلك في سثؤالك ال، أال، ال و" 

وال لك يف "استفتاح : أال، ال، أي ليس نظري، فال جحد، وأال: "أله نظري": جواب مسائلي: تقدير البيت
وال لك أيها السائل نظري، إذا : ا حاجة الكالم نظري، ال، أيها السائل، فال الثانية توكيد، وإمن"سؤالك

:  معطوف على قوله"وال لك": فقوله. شككت يف إنه ال نظري له، حىت أحوجك ذلك إىل السؤال

  . فعكس، بأن قدم املعطوف على املعطوف عليه"أالَ،الَ"

  "فقلتُ نعم إذا شئتُ اسِتفاالَ  رياَّثُيبلِّغُك ال هل:وقَاَلوا"

عه فوق الثُريا، فإذا أردت أن يبلغين إياها، فإمنا أبلغها بأن حيظىن إليها، فإنا ال أريد منه بلوغ اب أنا م
  .الثريا، إال أن أشاء التسفٌّل ألن العايل ال يبلغ ما هو أخفض منه إال بأن يحط إليه

  : وهذا كقوله

 وازلُفإذا أرادوا غايةً نَ  فَوقَ السماِء وفوقَ ما طَلَبوا

أن علُوهم اآلن فوق كل غاية، فإذا ارادوا غاية حمدودة، نزلوا إليها، إال أن هذا البيت اآلخر أفخم أي 
  : وأصل ذلك قول البحتري مد ابن علي. معىن

  ال يلْحظ الجوزاء إال ِمن عِلى  ذيبن علي الشرفُ ال لمحمِد

  .هاأي إنه فوق اجلوزاء، فاذا حلظها فامنا يلحظها من فوق

 "أوجالُها فيها ِوجاال غَدتْ  فَقَد وِجلتْ قُلوب ِمنك حتَّى"

: وقالوا. جن جنونه: أي وجلت قلوم، حىت عددت أوجاهلُم؛ فوجلت األوجال، وهذه مبالغة كقوهلم

ادو ار: سألت اخلليل عن ذلك، فقال: قال سيبويه. مثله كثري حكاه سيبويه وسائر اهل اللغة. شرٌ  شاعر
وجإىل؛ يريد مجع وِجل، لكان كَحِنٍج : مجع وجل كوِجع وِوجاع ولو قال: ورجال. املبالغة واإلشادة

  .وحباجى وحبٍط وحباطَى

  "فراق القَوِس ما القى الرجاال  ىيفاِرقُ سهمك الرجل المالق"

ته األوىل عند فراق القوس، وذلك أي إن سهمك كلما القى رجالً خرقه ونفذ منه على ما هو به من قو
يف : منصوبة على الظرف، والقوس: فما. يصفه جبودة الرمى وقوة الرتع. دأبه ما لقى الرجال وإن كثروا
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الَ يسأَم اإلنسانُ ِمن دعاء "فأضاف املصدر إىل املفعول، كقوله تعاىل . أي فراقه القوس. موضع نصب
  ."اخلَير

  : وله ايضا

"تُأفِْدى المعةَ التي أتْبعاٍت ثُنَا  اهودفْرنَظَراً فُرادى بين ز"  

فحذره، فقلت نظراته، وغلبت احلسرةُ، فكثرت رفراته حىت كانت الزفرات ضعف . أي حضر الرقيب
اثنني " وثناء معدول عن "ثُناء"واحتاج إىل قصر . والزفرات ثُناء. فلذلك جعل النظرات فرادى. النظرات

. وقال.  ألن املعدول بعدد املعدول عنه"اثنني اثنني"، وال تكون معدولة عن "ِثنتني ِثنتني" املقتضية "اثنني

  : زفرات فأسكن الفاء للضرورة، كقول ذى الرمة

  خُفوقا ورقْصات الهوى في المفاصِل  هِبلاء قشِذكراً عودن أح أبتْ

 "انَينَواِذل بتَحتَِرقُ الع أشْفَقْتُ  دقَلَى تَّا حناسأنْف وتَوقَّدتْ"

إن : فقال. أشفق من احتراق العذُول مع شنآنه له، خشية أن يتم احتراقه مبا مها عليه من توقد النفس
 فحذفها، "من أن" أي "أن حتترق العواذل"العواذل إمنا احترقن بتوقد أنفاسهما عند التقائهما، وأراد 

 فكانت مبرتلة موثر غاب وبقي تأثري داال "أن"وإن شئت نصبت الفعل على مكان . ا حبذقهاوأبطال عمله
  .عليه

    

  "من لَيس ِممن دان ِممن حينَا  لَيس ِمن قَتْالَه من طُلَقَاِئه من"

  .عداه قتاله وأسراه، ومن أفلت منهم فإمنا هو طليقُه، بصفحه عنه: يقول

دانَ له، : واراد. أي من مل يكن من دائنيه فهو من محينيه. أطاع:  دان الرجلُ" حيناومن ليس ممن دان"
ايل ليس من قتاله معدود يف طلقائه، والذي ليس من : ومن هنا مبعىن الذي، كأنه قال. فحذف للعلم ا

ممن حينا خرب : وقوله.  االوىل"من" يف موضع خرب املبتدأ، الذي هو "من طُلقائه": فقوله. دائنيه محني
  . الثانية"من"مبتدأ، الذي هو 

 "ووقْتى الضحى والموِهنَا فيها  وقَطعتُ في الدنيا الفَالَ وركائبي"

ووقىت الضحى واملَوهن ألن املِْوهن حنو من : وكان جيب أن يقول. أي أفنيت األمكنة واألزمنة والركائب
. فقابل هو املَوِهن الذي هو نصف الزمن. لُ الزمن النهارىأو: والضحى. الزمن الليلي، وفصف الليل

عىن بالضحى اليوم كله، وباملوهن الليل : الليلي، بالضحى الذي هو اول الزمن النهاري ولو قال قائلٌ
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صِبِحين وإنكُم لَمرون علَيِهم م": كله، وأقام اجلزء مقام الكُل، كما أقيم الكُلُّ مقام اجلزء يف قوله تعاىل
  . من سورة الصافات لكان جائزا، فتفهمه فإنه لطيف"وبالليل

  "واستَقْرب اَألقْصى فَثَم له هنَا  دإرادته فَسوفَ له ق أمضى"

مث اجلم أو السماء : ومىت قال غريه. قد فعلت فسبق: سوف أفعل هو: مىت قال غريه:إن شئت قلت
  . مستقربا"هنا" -مستبعدا، قال هو 

إذا نوى أمراً سابق نيته بفعله، فصار املستقبل ماضياً، ومىت خلظ أمراً بعيداً أعمل عزمه، : وإن شئت قلت
  .فقُرب عليه قتناوله

  "ماكَر قَطُّ وهْل يكُر وما انثنَى  رٍبحِنيطَتْ حماِئلُه ِبعاتق ِم"

كن انثناء مل يكن كر، ألنه إذا ارتفعت العلة ارتفع املعلول، إمنا يكون الكر بعد النثناء فاال علةٌ له، فاذا مل ي
  .هذا احملرب ماكر ألنه مل ينثن، فيعقب االنثناء بالكر: فيقول

  "مثل الذي األفالك فيه والدنَيا  هاّألفْهام عن إدراِك تَتَقَاصر"

عوز : فيقول: دركه وهم وال فهمغاية ما أدركت األفهام، الفلك وما فيه، فأما ما هو فيه، فلم يم إدراكه
  .مجع الدنيا، كالعال مجع العليا، وهذا مطرد: والدنا. كإدراك ما فيه الدنيا والفلك

  "يوما وال اإلحسان أال يحسنا  الرعب بين ضلوعه اليستكن"

حمسن ألن يحسن، بل هو . أي ال يتصور اخلوف بني ضلوعه، وال يتصور أيضاً بينهما العلم بأال حيسن
واإلحسان هنا أن يكون املعرفة، كقول فالن محسن لعلم . وغريه حمسن اال حيسن أي اإلحسان غلبه

وال حيسن ترك : كذا، وجيوز أن يكون اإلحسان الذي هو ضد اإلساءة، فكانه قال يف كل ذلك
  : وهذا كقول اآلخر أنشدناه ابو الفتح. اإلحسان؛ إمنا يحسن اإلحسان

  رمتَ ِسوى اإلحسان لم تُحِسن  ى إذاتن حأن تُحِس نتُحِس

  .إال انةهذا البيت بعيد، ألنه نسب إىل املمدوح مرام غري االحسان

"من لَكتْ تَماثيل الِقباِب الجننا  سين فيك األعرشَوق بها فأد"  

، ألم "القباب" ومل يقل "لقبابمتاثيل ا": أي سلكت اجلن صور القباب، لتنظر إليك شوقاً، وإمنا قال
إمنا كره اختاذها يف الثياب : وقد قيل. يزمهون أن اجلن تألف التصاوير املوضوعة على أشكال احليوان

  .واملستور والبسط هلذا

 "حتى ما رأيتُ من السنا ورأيتُ   وعجبتُ حتى ما عجبتُ من الظُّبا"
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بت من السيوف حىت أنست بالعجب، وأخلدت اليه، فلم أي عج. الضوء: والسنا. السيوف: الظُّبا
  : فصدر البيت كقول اىب متام. أعجب بعد، ورأيت ملعان حىت عشى بصرى فلم أرى

 حتى ليس فيها عجائب عجائب  اأنها األيام قد ِصرن كله على

 "اتَركْتُ مخافةً أن يفْظن وِلما  فَطن الفؤاد لما أتيتُ على النَّوى"

قد علمت ما : وقيل معناه.  مل تقتصر على العلم مبا صنعت، حىت علمت ما تركته خمافة أن يفطن بهأي
وكذلك فطن أيضا ملا تركته؛ خوفاً أن يفطن . كان من شكرى وثنائي عليك، وهو الذي فطن فؤادك له

طبيعيت فيك خالف له، من تنقُّصك ايضا، فلو مل يكن تركي لذلك إال خمافة أن يفطن فؤادك له، فكيف و
    : ويقويه قوله. والبيت يقتضي أنه قد كان هنالك شيء من اإلخالل بقدر بدر بن عمار. ذلك

 "اًالذي قاسيتُ شَيئاً هين ليس  أضحى فراقُك لي علَيِه عقوبة"

 وقبت على تقصريي عن واجبك، بفراقك الشديد على الكُره إيل، فليس الذي ال قيته من ذلكني، أي ع
  .وال يريد اهلني الذي هو ضد العزيز. أي بيسري

  : وله ايضا

 "امجودا كأن ماالً سقَ الِل  يتَداوى من كثرة المال باإلقْ"

  .أي يتشاىف باجلود، حىت كأن املال مرض يبغى إزالته، واإلقالل برء يطلبه

  .ال له سقام إذ هو جوهر والسقام عرض اراد كان وجود مال، ألن املال ال يق"كأن ماالً سقَام"وقوله 

"نسيوِن أعدائه أقْ حفي ع  السوام أتْهيفِه رمن ض حب"  

أي هو حسن الصورة غاية إال يف عيون أعدائه، لعلهم بإهالكه إياهم أقبح من ضيفه يف عيون السوام، 
  : لعلمها إذا رأت الضيف أا منحورةٌ، كقول الشاعر

اخُنلكريم مإلى كلب ا حبيبه  اء والكلب أيصرمِغيض إلى الكَوب  

: وتقدير البيت. ظَرف ألقبح، وال يتعلق حبن، لنه يف عيون أعدائه: "يف عيون أعدائه": فقوله. ومثله كثري

وقد بالغ بالقُبح ومل . حسن يف عيوننا معشر أحبابه ومن ال يشقى به، لكنه خبالف ذلك يف أعني عداه
  .حسن، ألن قبحه يف عيون أعدائه، وأمدح له من احلسن يف عيون أحبابهيبالغ بالُ

 "رامِزيها اإلح ولكن  وعواٍر لوامع دمها الِحلُّ"

  .العتيادها مفارقة أغمادها: ووصفها بالعرى. السيوف لربيقها: اللوامع

أي أا مستحلة للدماء، : "ها احلالدم" "فواعل"مجع عار، ال مجع عريان فُعالن ال يكسر على : وعواٍر
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فقد اجتمع يف هذه السيوف . أي أا جمردة أبداً كالُحرم واحملرم ال يسفك الدماء: على أن زيها اإلحرام
  .طبيعة احلل وزي اإلحرام

 "علَى البعِد يعرفُ اإللمام ِب  ومن الرشد لَم أزرك على القُر"

من : وأراد. مث بعد فزاره، ليكون ذلك أدل على إجالله وإعظامه له، فأوجبهكأن قريباً منه فلم يزره، 
  .وعلى القرب متعلق بأزرك. متعلق بيعرف: "على البعد"وقوله . الرشد أىن مل أزرك

  : وله ايضا

 "اذُلِمن كل تَاِبعٍة خَياٌل خ  تَخْلُو الديار من الظباِء وعنْده"

وكىن بالتابعة عن صغارها، . واخليالُ غري مفارق يل. لو الديار ممن كان اأي خت. كىن بالظباء عن احلسن
وملا جعل املراة غزالة جعل اخليال خاذالً، كما ختذُل الظبيةُ . ألن اجلداية وهي الصغرية من الظباء تتبع إمها

  .عن القطيع، أي تتأخر

فتابعة مبعىن متبوعة على هذا . لة الغزالجعل اخليال مبرتلة ولد والغزال، وربة اخليال مبرت: وإن شئت قلت
وجعلها اخليال مبرتلة الولد هلا تعسف ألن اخليال روحاين، فهو ألطُ من رؤية اخليال كما أن . القول

 تكون للتبعيض -  على هذا - فمن . أي خذهلا وزارين: وخاذلُ. الصغري اجلسم ألطف من الكبري
  .وللجنس، فَتفَهمه

  "فَلَهن في غَيِر التُّراب حبائُل  ابِهِهن ِمن المهعن ِش كَفأنَنَا"

الشرك، : واحلبائل. يشبه النساء ن يف سواد احلدق: بقر الوحش: من الكُفُؤ، وهو املثل، واملها: كافأننا
حبالة، يل صدنا املها وهن أشباه النساء، حببائل منصوبة لُهن يف التراب، فكافأننا عن فعلنا : واحدا

أشباههن بأن صدننا كما صدناهن، طلباً بثأرهن، إال أن النساء صدننا حببائل مل تنصب لنا يف التراب ب
وهي األعني واخلدود وغريها من احملاسن الظاهرة، كاملباسم واألعطاف والقدود، وكلهن حبائل إال اا 

  .ال تثبت يف التراب

"ِمن ماِح  طَاعنى ثُغر الرجاِل جآذرالر ِمنخَالَِخُلوو الجمد "  

كىن باجلآذر هنا عن النساء، كما كىن عنهن يف البيت الذي قبله بالظباء أي ينبغي أن تعد جآذر اإلنس 
وينبغي أن يعد احللى من السالح، ألنه . من طاعين ثُغر الرجال، ألن يفعلن من القًَتل ماال يفعل الطاعن

  : سالح النساء، كقول األعشى

  وكان المصاع بما في الجَؤن  نهر انَازلن أقهن نَ إذا
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. ولو جعل السالح حماسنهن لكان أليق بالشعر. يعىن مبا تضمنت اجلُؤنُ من الطيب وسائر أنواع الزينة

ولكن ملا كان السالح يف املعتاد ليس جبزء من املتسلح، جعل سالحهن ماليس جبزء، منهن الدماجل 
  .ذهب والفضة، كمصوغ احلديد لرجال احلربواخلالخلُ وكان مصوغُ ال

    

من طاعىن ثُغر الرجال جآذر، ومن السالح دملج وخلخالُ يذهب يف ذلك إىل . وقد جيوز أن يكون اراد
ألن اللفظ مكتٍف بذاته، ملا فيه من . وحذفت األلف اليت لفظها االستفهام، ومعناها هنا اإلنكار. التعجب

  : اممعىن التعجب، كقول أىب مت

تهوجه القول من لَو رجعندي  أسربُل ه جاني عنه معروفهإذن لَه  

  .ومثله كثري إذا تضمن الكالم معىن اإلنكار والعجب. أي أأسربلُ، فحذف األلف

  : وله ايضا

"نرت عغَّرت كل كَبيرٍة وكَبص  عو دت سلكأنهالمن غُد" 

وجللت عن التشبيه .  صنيعة جسيمة فعلها غريك، باإلضافة إليهافصغرت كل. أي فعلت الصنائع احلسان
أي نلت هذه : وعددت سن غالم. بشيء من األشياء اليت ال نظري هلا يف العامل، كالشمس والبدر والبحر

  .فذاك أغرب وأشرف. النهاية، وبلغت تلك الغاية يف حد صباك

بلغت كل ذلك غُالماً، وكان ينبغي أن : لكأنه قا.  مجلةٌ يف موضع احلال"وعددت سن غالم"فقوله 
ولكنه محله على .  ألن الصغر عند األوائل، إمنا يقاله العظم"كبيربة" مكان "صغرت كل عظيمة": يقول

إال أن غري املشترك يف التقابل، خري من . طريق اللغة، ألن الكبري وإن كُىن به عن املُسن، فقد يكون لعظيم
  .املشترك فتفهمه

  "في عمِرو حاِب وضبة األغتاِم  انقَال هللا ما صنَع الْأ مهالً"

  : اراد عمرو حايب، فرخم املضاف اضطرارا، كقوله أنشده سيبويه

  أن ابن جلْهم أمسى حية الوادي  هابن جلْهم عباد بصرمت أودى

  .ذلك حكاه سيبويهاراد بن جلهمه، والعرب يسمون الرجل جلْهمة، واملرأة جلْهم كل : قال

ونظرية أعزل وأعزال، وهو الذي ال سالح له، . كسر أفعل على أفعال، وهو قليل. مجع أغتم: واألغتام
  .وأغزل وأغزال وهو الذي مل يخنت

 "اِمِبيٍض في سماِء قَتَ ونُجوم  أحجار ناٍس فَوقَ أرٍض من دٍم"
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 أحجاراً وشبه البيض للمعاا يف القتام بالنجوم النرية يف ملا استعار للدم أرضاً، استجاز تسنية جثث القتلى
  .الظالم

"اعها ابو األيتام  يةٌكل أبى فُالن كُن وِذراحبحالت فَص"  

أي ويف ذلك املعترك أذرع قطعت من قوم كانوا يكنون أبا زيد، وأبا عمرو، وأبا عبد اللة، وغري ذلك 
  .وا فكىن كل واحد منهم أبو األيتامفلما قُطعت منهم مات. من أنواع الكىن

  : وله ايضا

 "جوانحي بدل الخُدور سكَن  عِذيري من عذَارى من أموِر"

أي ليست . ها هنا للتبيني"ِمن"هذا معىن العذرة فيهن و . أي خطوب أبكار مل تصب أحداً قبل: عذارى
 "من أمور": ، أو من عاذرى؟ وقولههؤالء العذارى من النساء، إمنا هي من أمور الدهر، أي أعذرى

فاقام جواحنه . من عذارى النساء، ال يسكن اجلوانح إمنا يسكن اخلدور: خلص عذارى اخلطوب هنا
أي مكان اخلدور، كما حكاه سيبويه من قول . لعذارى اهلموم مقام اخلُدور لعذارى النساء بدل ظرف

معي بدل فالن، : اذهب معك بفالن، فيقول: رجلويقال لل: قال. إن بدلك زيدا، أي إن مكانك: العرب
  .أي يغىن غناء، ويكون يف مكانه

  : وله ايضا

  ذ"تَغَذى وتَروى أن تْجوع وأن تَظما  ايِرهع غمناَِفعها ماضر في نف"

أي أن ضرها لنفسها منفعة هلا، إذا جر ذلك نفعا لغريها تغوثاً باد، واحتساب األجر، كقوله 
منافُعها ما ضر يف ": مث فسر قوله. أي طلباً لألجر. "ويؤِثرون على أنفُِسهم ولَو كَانَ ِبهم خصاصةٌ":ىلتعا

أي أا جتوع لتخص غريها . "تغذَّى وتروى أن جتوع وأن تظما"بالنصف الثاين، فقال . "نفع غريها
وتعطش لتخخص غريها بشراا، . ء جلسمهابطعامها، فهي تغذى بذلك اجلُوع وال يثر فيها، بل هو منا

  .فذلك العطش رى هلا، إذا هو يف سبيل اد

 أن -  لو استقام له الوزن -وكان وجه الصنعة . أا تغذى باجلوع، وتروى بالعطش. فتلخيص القضية
 ما يشعر ولكن ملا كان يف التغذي. تشبع وتروي، ليقابل اجلُع بالشبع، كما قابل العطش بالري. يقول

 فأبدل اهلمزة إبداالً صحيحاً، حىت أحلقها حبروف "أن تطْمأ"بأنه رمبا كان معه الشبع، تسمح به، وأراد 
  .العلة، وذلك حلاجته إىل الوصل، ألن اهلمزة ال يصل ا الروي، وال يطرد هذا يف كل شيء

    

مزة إذا خففت ختفيفاً قياسياً، مل توصل به، ألنه إنه خف اهلمزة ختفيفاً قياسياً، ألن اهل: وليس لك أن تقول
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فمن حيث ال يوصل باهلمزرة مخففة، ال يوصل ا خمففة ختفيفاً قياسياً، فتفهمه فإنه . يف نية اهلمزة
  .لطيف

 "شيء ممكن لم يِجد عزما فَأبعده  إذا فَلَّ عزِمي عن مدى خَوفُ بعِده"

والفرق بني املمكن الذي ال جبد . مل يعزم عليه طالبه، كان مبرتلة املمتنعأي أن املمكن من املطالب، إذا 
فأبعد شيء ": وقوله. عزماً وبني املمتنع، أن املمكن إذا عزم عليه نيل، واملمتنع ال ينال البتة ولو عزم

زم عليه: "ممكنواملمتنع، ألن وجبوز أن يكون شيء هاهنا جيمع املمكن. يريد فأبعد املمكنات ممكن ال يع 
  .العقل ال يشك يف أن املمتنع أبعد األشياء

  .إذا فل عزمي بعد مطليب فأبعد منه مطلب ممكن، مل جيد لدى عزما: وختليصه

  : وله ايضا

"بتُ ذواته ِسرِرمح حاِسنهوفاتها  امِعيد موصفات بدانى الص"  

هنا النساء، تشبيهاً هلُن بالظباء"السربب"وعىن . القطيع من الظباء والشاء والبقر: السرب  .واحملاسن :

أي هواى ِسرب حرمت ذوات حماسنه، وذوات . صواحبها: وذواا. واحدها حسن على غري قياس
وقد جيوز أن يكون سرب مبتدأ، . حرمته، بأن حيل بيين وبينه: فكأنه قال. احملاسن هن ذلك السرب

خرب عن احملاسن، وامليتدأ الثاين وخربه؛ خرب عن : وحرمت ذواا. ن سربوحماسنه مبتدأ آخر، أو بدال م
أوىل كما : وأن يكون سرب خرب مبتدأ مضمر. "هواى"فال حيتج على هذا القول إىل إضمار . سرب

إمنا دنت صفاته عليه، ألنه يقدر : "داىن الصفاِت بعيد موصوفاا": مث قال. قدمنا، لقبح االبتداء بالنكرة
وبعدت موصوفات السرب، الن مقصورات . لى وصفهن مبا أوتيه من السن، واملنطق احلسنع

لكن جاز ذلك، . راجع إىل السرب وإن كان مذكراً: "موصوفاا"حمجوبات، أو ممنعات، والضمري يف 
  .هوال جيوز أن يكون راجعاً إىل الصفات، ألنه نوع من إضافة الشيء إىل نفس. ألنه يف معىن اجلماعة

  "شَجر جنَيتُ المر من ثَمراتها  اهنَّكشَجر بدا ل وكأنَّها"

والعرب تشبه احلمول كثرياً بالنخل، وذلك ملا يضعون على اهلوادج . أي كأن العيس شجر من علُوهن
ما عليها بذكر ومل يشبه املتنيب اهلوادج و. من الرقم والعهون امللونة، فيشبهون ذلك بالزهور والبسر امللون

، يعىن "لكنها شجر جنيت املر من مثراا": النخل، وإمنا عىن علُو اإلبل، فشبهها بالشجر عامة، مث قال
  : إبعاد اإلبل حبِائَبه عنه، وقد بني ذلك بقوله: بذلك

  "لَمحتْ حرارةُ مدمعي ِسماَتِها  سرِت من إبٍل لَو انى فَوقَها ال"

  هن أال يسِرن، إشفاقاً من بعد حبائبه عنه إذا سارت دعا علي
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"وروة والفُتَّوةَ واالبترى الماِتها ةَ  ورفي كلُّ مليحة ض" 

يعىن أن املالئح يعشقنه، وهو يوثر عليهن املروة واألبوة والفتوة، وذلك أن هذه الثالثة ينهينه عن عشق 
 املالئح أن هذه اخلصال الثالث يضررن ن عنده، كما تضر املرأة فعلم. النساء ويأمرن بحبهن أنفسهن

  .عند يعلها ضراتها، إذ لوالهن لواصلهن

  "أقوات وحٍش كُن من أقواتها  اهادرتُبمقاِنب غَ ومقاِنٍب"

مفنب غريي مبقنيب. القطعة من اخليل: املِقنب قانب مبقانب غادر": فهذا معىن قوله. أي صرفتماو" 

 أي صرعت هذه ملقانب، فتركتها أقواتا للوحوش، اليت كانت من "أقوات وحٍش كُن من أقواا": وقوله
أقوى هذه ملقانب، فعاد األمر بالعكس، وجعل الوحش اآلكله هلم مما كانوا يقتاتون به، ألن العرب تأكلُ 

 شبه بعضهم هذا البيت بقول وقد. الذئب، والضبع واهللياع والفهد وحنو ذلك من آكلة اإلنسان
  : البحتري

  بصاحبه والِجد يتبعه الجد  بها ِذئب يحدث نفسه كالنا

كالنا قاتل لصاحبه، الذئب :وليس مثله، ألن البحتري مل يأملُ أكل الذئب كما أمل الذئب أكله وإمنا قال
  .يري أكلى، وأنا أريد قتله

  "أيِدى بني عمران في جبهاِتهاَ  امأنَّغُرر الِجياد كَ أقْبلْتها"

هن غُر، فكان غُروها أيدي هؤالء . الكرمي يوصف ببياض اليد، وهي اخليل اليت أقبلتها هذه الوجوه
فهذا معىن . يعين أقبلتها خيالً سابقة، يقبلون جباهها كما تقبل أيدي بين عمران. موضوعة يف جبهاا

  .التشبيه

    

 "اقَواِئمهن من آالته لَيستْ  بن أحمد قُرحتكْبو وراءك يا ا"

وأصله يف اخليل، واحدها قارح، وهو الذي أتى عليه . كناية عن الرجال الكهول املُذكني: القُرح هنا
  : فشبه املمدوح بفرٍس جواد، وشبه مبارزيه خبيل قُرح، كقوله. مخس سنني من نتاجه

 ِمخيٍل يهتَدين بأده سوابقُ  فدى ألبى الِمسِك الكرام فإنها

أي ليست : "ليست قوائمهن من آالا": وخصه بالدمهة، ألنه عىن به كافوراً وقوله. أي بفرٍس أدهم
قوائهما آالت هلا الا تعثر وتكبو وتضعف عن جماراا، فكأن هذه القوائم ليست من آالا اذ لو كانت 

وإمنا قوائمها من آالتك أنت، .  فضلك أيها املمدوح على هذه القُرحآال هلا لنصرا ومل ختنها وال أظهرت
لداللتها على سبقك، إذا كبت هذه القرح وراءك، فهن آالُتك املبينة لفضلك ال آالا، ألن من نصرك 
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ِمن ياَنوح إنه لَيس "وخذل ماوئك، فإمنا هو آلة ال ملناوئك، وإن كان أهال له، وجزءاً منه، كقوله تعاىل 
ومل ينف أنه اينه حقيقة، ألن نساء .  أي ليس من أنصارك وال معاضديك، إمنا هو من أعدائك"أهِلك

  .األنبياء مل يفْجرن

وإمنا القوائم هنا كناية عن احلصال والفضائل . وذكر القوائم هنا، لذكره اخليل، ذهابا إىل الصنعة
، أي ال يتبعك إال خيلٌ قوائمها أثبت من قوائم هذه "وراءك"إن الضمري يف آالا ل : وقيل. النفسانية

  .وأما قوائم هذه فمقصرة عن متابعتك، والصرب على جماراتك. القُرح

 "ااِتأبى أيوب خَِير نَب ِبنَدى  سِقيتْ مناِبتُها التي سقَِت الورى"

اتية فتنبت، واذا مل تنبت الصنعة سارية يف هذا البيت، وذلك أنه جعل للنفوس منابت، وليست النفوس نب
سقى اهللا اهل هذا املمدوح بنداه ألم أجدواد، فإذا أفاض عليهم جوده، أفاضوه : فال منبت هلا، ومعناه
ودعا للمنابت بسقيا النبات هلا، وتغذيتهل إياها، قلبا .  اهلاء للمنابت"وخري نباا": على من سواهم وقله

والنبات ال يغذي املنبت، اذ املنبت غري ناٍم، ولكنه أغرب بذلك، وجعل ألن املنبت يغذِّي النبات، . للعادة
 "بندى أىب أيوب": املمدوح خري نبات املنابت اليت هو منها، النه أشرفها وأوسطها، فالباء اليت يف قوله

. ويكون سقي املنابت غري مبني. وقد جيوز أن يكون متعلقة بسقت. على هذا التفسري متعلقة بسقيت

  .سقيت منابتها، وأمسك ومل يذكر ما تسقى به: فكأنه قال

 "اأحصى بحِافِر مهِرِه ميماته  لَو مر يركُض في سطور ِكتاَبٍة"

وخص املُهر لتكون أغرب، إذا فعل ذلك باملهر وهو غري ماهر وال مرتاض، . يصفه باحلذق يف الفروسية
  .ضه وانقيادهكان أقدر أن يفعل ذلك بالقادح، ال رتيا

 "من اآلذاِن في أخْراِتها حتَّى  يضع السنَان بحيثُ شَاء مجاوالً"

: واملُجاول. حال مفيدة: وقوله مجاوال. يصفه أنه حاذق بالطعن، حىت إنه يضع السنان يف خرت األذن

  .هو يف امليدان وادعاُاري يف ميدان الطعن، وذلك أنه إذا فعل وهو جائل يف احلرب، كان أقدر عليه و

  "بك راء نفسك لم يقل لك هاتها  ارفٌخلق أسمع منك إال ع ال"

أي املعروف عنك اجلود بكل ما سئلته، فال أحد أمسح منك إال االنسان عرف هذه الشيمة منك، فلم 
ه على وجعله أمسح منه، النه ترك له أنفس األشياء، فكأنه قد جاد عليه مبا مل جيد مبثل. يسألك نفسك

  : أحد، ألن اجلود بالنفس أقصى غاية اجلود وهذا كقوله هو

  إذ ليس يأِتيه لها اسِتجداء  المجدي عليه روحه يأيها

  : مقلوبة عن رأى، قال الشاعر: وراء. وقد أنعم شرحه فيما تقدم
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  ومن جر إذ يحدونَهم بالركائِب  مسويداً راء من فر منه فَلَيت

 مقلوبة عن رأي، أنه مل يأت هلا مصدر، إذ االفعال املقلوبة ال مصادر هلا عند "راء"ويدلك على أن 
وهذا أصل من أصول .  لغة يف رأيته، لكان هلا مصدر"راء"ولو كانت . سيبويه، وال أعرف أحداً خالفه

  .التريف، فتفهمه

إذ لو كان اخللق مصدراً مل جيز إبدال .  منه"عارف"ولذلك أبدل . مبعىن املخلوق: واخللق يف هذا البيت
وإمنا كان ينِصبه على االستثناء املنقطع، مع أن املصدر . عارف منه، ألن اجلواهر ال تبدل من األعراض

  ."باإلعراب"ولذا حذرنا منه إغراباً . المعىن له يف هذا البيت

 " آياِتهاَتيلُك السورات من تر  غَِلت الذي حسب العشور بآيةً"

    

ميدح إمام أنظاكية، فيصفه بتجويد . مها سواء: وقيل. هذا فرق. غلت يف احلساب، وغلط يف القول
جيب أن : التالوة، وحسن التأدبة، حىت جعل حسن لفظه وترتيله للقراءة يف اإلعجاز، مرتلة اآلية، فيقول

 فقد غلط حساب العشور إذا مل يعدوا تكون قراءتك هذه مضافة إىل اآليات، تعد بصورة يف النفس آية،
ترتيلُك للعشور من آياا، أو األعشار من أياا، فكان أذهب يف : وكان جيب أن يقول. قراءتك منها

  .الصنعة

. طريق الغلُو الذي ال مساغ له يف الذات اللقنة املتيقنة: أحدمها.  من وجهني"خلف"وهذا البيت كله 

وإمنا الترتيلُ يف ذات اللفظ كالعرض .  اللفظ وليس بذات لفظ، واآلية لفظأن الترتيل عرض يف: واآلخر
  .يف اجلوهر، فال ينبغي أن يعد ما هو عرض يف اجلوهر جزءا من ذات الشيء، فتفهمه، فإنه لطيف املعىن

 "االرجال، وشَاِئقٌ ِعالِته أنت  ال نَعذُل المرض الذي بك، شَاِئقٌ"

ال تلم املرض املعتمد لك، واحلالُ بك، ألنك حمبب إىل النفوس وإىل : يقولكان هذا املمدوح عليال، ف
أحوال النفوس، فكما أنك تشوق النفوس فتذهب حنوك، وحتل بك، كذلك األحوال، والعلة نوع من 

  .احلال، فال عتاب عليها يف حبها لك

 مبتدأ مقدم، وأنت خرب: ال تعذل مرضك، ألنك تشوق الرجال، وتشوق عللها فشائق: فتلخيص البيت
أي انت شائق الرجال وعللها وال جيوز أن يكون شائق مبتدأ، وأنت فاعل بشائق، ألن اسم الفاعل . مبتدأ

 على شيء قد عمل يف االسم قبله، أغىن كأنه يكون خرباً ملبتدأ، "معتمداً"إمنا يعمل عمل الفعل إذا كان 
، وحنو ذلك، فأما أن يكون يعمل عمل الفعل وهو أو فاعال لفعل، أو صفة ملوصوف، أو حاال الذي حال

  .اضرب زيداً كان خطأ: ضارب زيداً تريد: مبتدأ، فال جيوز فلو قلت
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  "فَأضفْتَ قبل مضاِفها حاالَتها  انَوتْ سفراً إليك سبقْتَه فإذا"

ا بإضافتك أحواهلا، قبل أي أن الرجال إذا نوت سفراً إليك سبقته: هذا البيت متعلق ذا البيت الذي قبله
وإضافته حلاالا قبوله هلا جبسمه، النه يف ذكر املرض، عرض، والعرض يطلب حمالً وحمله . إضافتك إياها

  : ويشبه ذلك قوله بعد هذا. اجلسم

 "عذرها في تركها خيراتها ما  ومنازل الحمى الجسوم فقثل لنا"

ض بد من جسم وأمكن العرض جسمك الذي هو خري أي إذا كانت األمراض أعراضاً، ومل يكن للعر
  .اجلسوم، فكيف يعذر على تركه

 "البرية ال ستَقَل هباتها ملَك  فاليوم ِصرتُ إلى الذي لو أنه"

الستقل : فكان جيب على هذا أن يقول. هذه اهلاء يف موضع املفعول به، أي الستقل أن يهبها لعامل آخر
، ال املوهوب ولكنه مجع املصدر، النه عىن به املوهوبني، وألنه مصدر متنوع، ألن اهلبة هنا املصدر. هبتها

النه كان يهبها فُرادى ومثىن، ومازاد على ذلك من الكم، فقد تنوع املصدر باختالف األعداد، فاستجاز 
  .اجلمع لذلك

"تَرخَصسعثَرةُ ِرجلِه بدياَتها  هيه بنظر إل متْ ونَظَر"  

وكذلك عثرة . أي أن النظر إلية رخيص بأعينها يعين بفقدها األعني. يعين أعني الربيه: "مابه نظرت"
  .رجله لو اشتريت بديات الربية لكانت رخصية

  : وله ايضا

"تركُكويا ك ونيا دامأنفي الد  العشر لهمالمرء أم عمل ستَداو"  

وهذا البيت . الصوت: والدوي"تك منا املسامعوتلك التس تس": يعين ال يسمع شيئا، كقول النابغة
أي إمنا املد السيوف، والفتكة البكر، وأيام حرب يسمع هلا من اجتماع األصوات . مضمن مبا قبله

  .املختلطة الواصلة إىل اآلذان، مثل صوت البحار الذي يسمعه االنسان إذا اطبق أذنيه بأمنله

ن باب تمرة ومتر، وليس بتكسري أمنلة ألن هذين البناءين االصايع، واحدا أمنلة، م: واألمنل هنا
جيوز أن بكون السمع امسا لألذن، فال حيتاج يف هذا : "تداول مسع املرء"وقوله . "أفاعل"امنايكسران على 
احلس ال اجلوهر الذي يحسن به، فإذا كان ذلك، فالبد : وجيوز أن يكون السمع هنا. القول إىل حذف

ختم اُهللا على ": تداول موضع مسع املرء وإىل هذا ذهب أبو علي يف قوله تعاىل: المن حذف، كأنه ق
  . وجهة على الوجهني مجيعاً"فلوِبهم وعلَى سمِعهم

 "رعلَى هبٍة فالفضُل فيمن لَه الشُّكْ  إذا الفَضُل لم يرفَعك عن شُكر ناقٍص"
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قد حصل الفضل لذلك الناقص فمن احلق أن تتحامى أي إذا اضظرات إىل ناقص فتفضل عليك فشكرته ف
:  أي"الفضل فيمن له الشكر": وقال. رجاء الناقص، لئاليتيح لك فضال منه عليك، فيكون الفضل له

  .الفضل للشاكر ال للمشكور، النه يشرف هذا الناقص بشكره، أو بنفعه به

  " في السحاِب له قبرعالَ لَم يمت أو  راًاِمه أن عتَحظَنَنا تَ وغٍث"

يصف سحابا بكثرة املاء، حىت كأن عامراً عال إىل الفلك فأمطر الناس جوده، . جد هذا املمدوح: عامر
  .أو دفن يف السحاب، فهو جيود باملاء وإن كان فيها ميتاً

  .ري ميٍتوقد جيوز أن يكون حاالً من الضمري الذي يف عال أي غ. "عالَ":  بدل من قوله"مل ميت": وقوله

  "يجود به لو لَم أجز ويدي ِصفْر  ابن ابنِه الباقي على بن أحمد أو"

زت به خايل اليد منه، ملا شككت أن أحدمها هناك ويدي صفرمجلة يف موضع حال: أي لوال أين ج.  

 "رحواة كُلُّ ما لَِقيتْ ب بكلِّ  إليك طَعنا في مدى كل صفْصٍف"

ألراضي البعيدة بكل ناقة خفيفة موثقة، تفعل يف االرض البعيدة ما تقعل الطعنة يف أي قطعنا غليك ا
  .ومعناه أا تتوغل الطعنة يف الصدر، وتبلغ الغاية، كما تبلغ الطعنه إذا وصلت إىل القلب. النحر

  "كأن نواال صر في ِجلِْدها النِّبر  وِرمت من لسعٍة مِرحت لها إذا"

إذا لسعها النرب مل تأملْه، ال عتيادها إياه، : تلسع اإلبل، فتحبطُ مواضع لسعها وترم، يقولدويبة : النرب
وطيب نفسها، وفرحت له، حىت كأن تلك اللسعة اليت أورمت جلدها، صرت فيها نواالً هلا،فهي تفرح 

  .لذلك كما يفرح املُعطى بالعطية

خرب : "صر يف جلدها النرب"كأن، واجلملة اليت هي جيوز أن يكون نواالً منصوباً ب: "كأن نواال": وقوله
 األمر أو "كأن"وخري منه عندي أن يكون يف .  نكرة غري مؤيدة بالصفة"إن"وفيه ضعف ألن اسم . كأن

  ."كأن"تفسري للمضمر الذي يف : "نواالً صر يف جلدها النرب": فقوله. مفعول لصر: احلديث، ونواالً

 "في أحواِلك الشمس والبدر ودونك   في النوىفَِجئناك دون الشمِس والبدِر"

 حال أي جئناك وأنت أقرب إلينا من الشمس والبدر، ومها دونك "دون الشمس والبدر يف النوى": قوله
  .يف اد وشرف القدر

  "أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر  يتموعيِني والفُؤاد ِوه ِلساني"

  .هذه األعضاء مين تحب ما قابلها من أعضائك اليت أمساؤها هذه: فيقول. هم وُداالحباء، واحد: االود

أي كأن هذه االعضاء مين شقيقة سيمتها منك، حىت كأما اقتسمنا جزءاً من العنصر : "والشطر": وقوله
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 مطابقة وإذا كان هذا يف االعضاء، فكان لساين موافقاً للسانك، يقول ما تقول، وعيين. الذي منه كوا
لعينك تستحسن ما تستحسن، وفؤادي مالئم لفؤادك، يهوى ما يهواه، وهذه عمدة أعضاء االنسان 

  .فنحن إذن شقيقان. فاجلملتان شقيقتان

  .ومهي، فزيادة، ألن الفؤاد حمل اهلمة، فهو يغىن عنها: وأما قوله

  : وله ايضا

  "ه نلْتُ أم لم أنْل جدوذا الجد في  دجره مفَعإلى بله أكث أقَلُّ"

واجلر على أنه مصدر، وإن مل يكن له فعل، . ينصب ا وجير، النصب على أنه اسم للفعل كرويد: بله
دع أكثره، كقول القائل فكيف . أي أقل فعإىل شرف. فقد وجدنا مصدراً دون فعل، كويل وأخواا

إال أن . رتلة، فيكون أكثر فعله أعلى من الشرفوهنا إفراط يف القول، النه ليس فوق الشرف م. أكثره
  .فإذا كان أقل فعاله شرفاً، فأكثره شرف أعلى من ذلك. الشرف يتفاضل يف ذاته

  .اهلاء عائدة إىل اجلد، أي ود اجلد يف طلبه جد. "وذا اِجلد فيه نلت أم مل أنل جد": وقوله

االجتهاد والتشمري: اِجلد .خ: واجلَدوإن مل أنل به خبتا، ألن اِجلد . ِجدي يف االمور خبت: ويقول. تالب
معدود يف السعاة، لكونه من الفضائل النفسانية، اليت يبعث عليها األنفه والشهامة، كما أن التواين يعد يف 

ند فأنا إن مل أنل بسعي حظاً نلت به ع: الشقاوة لكونه من الرذائل اليت يبعث عليها العجز والسآمة، يقول
ومبِلغُ نفٍْس عذرها ": كقوله: نفسي وغريي عذراً أحصل به على راحة نفسي، ال يلحقين كالم من أحد

  ؟ "مثلُ منِجِح

  "كأنهم من طول ما التَثَموا مرد  ايٍخشَا ومسأطلب حقي القن"

    

 الذي هو اسم جلمع شيخ مجع مشيخة، حكيناه عن أىب زيد، وقد جيوز أن يكون مجع مشيوخاء،: مشايخ
والبكرات الفُسج العطامسا فشبههم باملرد، :  لكنه اضطر فحذف، كقوله"مشايخ"فكان ينبغي على هذا 

كأم : ولو اتزن له لكان أحسن أن يقول. ألم التثموا حىت مل تظهر حلاهم، كما مل يظهر للمرد حلى
والشدة كيفية، والطول كمية . إحامهم إياهامن شدة ما التثموا، ألن كيفية االلتثام حجبت حلاهم، ب

  .فالكيفية أوىل مبا ذهب إليه

  .وإن قلت ام أطالوا االلتثام حىت حسيوا مراً كان له وجه

"فوِن كأنم تَلَجوعي بالجمني كُلِّ باكيٍة خذَُ  اديفُوِنِي ِلعج"  
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  .لكل باكيةأي أن جفوين مسارب للدمع ال خيلو منها، حىت كأا خذٌ 

  .فالدمع يالزمها كما يالزم خد الباكية

أي أن جفون دموعي مجتمع الدموع، حىت كأا خد . ذهب يف ذلك إىل غزر الدمع: وإن شئت قلت
  .لعيين كل باكية

 "دنمشما يطْبع اُهللا ال الِه السيِف  سرى السيفُ مما تَطبع الهند صاِحبِي"

زيد ضارب عمراً؛ النه ال :  املنقولة من قولك"ضاريب"ون على حد قولك وال يك. نعت للسيف: صاحيب
زيد صاحب عمرا، وذلك أن هذه الصفة جردت من معىن الفعل، فلم يعدوها من املصادر، : يقال

مما ":  وقوله"له بالدك": هو مبرتلة قوهلم: مصدر وقد أمجده حىت قال سيبويه:  فدرك"هللا درك": وقوهلم
هو املمدوح، وهو : والسيف الثاين. ، يعين السيف الذي عنصر احلديد، وهو الذي يطبع اهلند"تطبع اهلند

  : الذي يطبعه اهللا ال اهلند، ألن اهلند ال ختلُق وإمنا اخلالق اهللا وحده

"كاديه يِل رممن قَب الشيء صيبي  سِل الردرِمه المهمكنُه في سيو"  

يصرف سهمه كيف شاء، حىت لو اراد رده بعد إرساله مثالً، : ية، والعلم ا، فيقوليصفه بالقوة يف الرما
ز وجيوز "يكاد"فيكونان مجيعا داخلني حتت . "يصيب"جيوز أن يكومنعطوفا على : "ميكنه"و. أمكنه ذلك

 جيوز وكلتا القضيتني داخلة يف االمتناع، ال.  فيكون ذلك أبلغ"يكاد"أن يكون من الفعل الذي هو خرب 
 جيوز "رميه"واهلاء يف . وال أن يقارب ذلك وكذلك القول يف القضية الثانية. أن يصيب شيئاً قبل رميه له

وجيوز أن يكون ضمري . من رميه هو: كأنه قال. أن تكون ضمرياً لشيء فيكون جمروراً يف موضع نصب
  .لفاعل، واملفعول على هذا حمذوف، أي من قبل رميه إياه

  : وله ايضا

"لِىحِكاٍن ِمن وبكُلِّ مِخه ِن  قٌلمِتفْهامها ِبمتُخطى إذا ِجْئتَ في اس"  

 إمنا يستفهم ا عمن يعقل، فإذا استفهمت عن هؤالء مبن فأنت خمطئ، اذ "من"أي ام ال يعقلون و
صورهم صور إم وإن كانت :  اليت هي ملا ال يعقل، وأن شئت قلت"ما"الحظ هلم فيها وإمنا حظُّهم 

الناس، فهم ائم، جلهلهم، وأمنا تعامل األنواع بطبائعها ال بأشكاهلا، وذلك أخذت احلكماء يف حدودها 
فإنه ال يستنكر أن ": طبائعها دون صورها، حىت إن بعضهم قال استضعافا للحد املأخوذ من الصورة

، "تخطئ"واراد . "ل إنسانيكون إنسان على شكل مسكة، كما ال يستنكر أن تكون مسكة على شك
 ولو خفف ختطى قياسيا "فارعى فزارةُ ال هناك املرتع": فأبدل إبداال صحيحاً للضروة، كما أنشد سيبويه

  .بني بني، النكَسر البيت، ألن اهلمزة املخففة بين بني عند سيبويه برمتها خمففَّة
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"قعيندوم ِحبروٍت صبسهتُبلٍل  منعارين من حرمن د كَاِسين "  

أي هم اللصوص ال يتسربلون، : "عارين من حلل"أي ورب فقراء بأرض قفر صحبتهم وبليت م 
وإمنا يعدد ما مىن به وبلى، من مكاره األيام، وصحبة من مل . يصف شعثهم وقشفهم: "كاسني من درن"

  .يكن أهال للصحبة

 "نبجرنت بالذم في القُ وقَتْلٍة  كم مخلٍص وعال في خوض مهلكٍة"

كم إنسان أقدم، فسلم وعال مع إقدامه، ومل يضره اقتحامه اهللكه، وآخر جنب، فقُتل مع جبنه، : أي
وقتلة يف اجلُنب :  متعلق بقتلٍة، كأنه قال"يف اجلُبن": قوله. ومات مع ذلك، مذموماً على نكوله ملوماً

  . متعلقة مبخلص وعال"يف خوض مهلكة"قُرنت بالدم، كما أن قوله 

  "قصائدا من جياد الخيل والحصِن  قوماً وإن عشنا نظمت لهم مدحتُ"

    

 واستعمل النظم مكان احلشد، "مدحت قوماً": اجليوش، وإمنا كىن عنها بذلك، لقوله: عىن بالقصائد
لعساكر إمنا تأتلف من ملاكن القاصائد، وجعلها من جياد اخليل واحلُصن، النه عىن بالقصائد العساكر، وا

الفحول من :  لكان أذهب يف الصنعة، ألن احلُصن"من إناث اخليل واحلصن": اخليل وفُرساا، ولو قال
من جياد اخليل "وأما . "وبثَّ منهما ِرجاالً كِثرياً وِنساَء": اخليل، فكان يطابق اإلناث لقوله تعاىل

خل يف جياد اخليل، وكذلك جياد اخليل قد تدخل يف ، فقسمة غري سامله، ألن احلصن قد تد"واحلصن
ومن عىن باحلصن اجلياد، ما ذهب يف باب القُبح، . احلصن، إذ بعض اجلياد حصان، وبعض احلصن جواد

  .النه ال يوجب قسمها، إذ اجلياد هي احلصن

  "إذا تُنُوِشدن لم يدخُلْن في أذُِن  العجاِج قَواِفيها مضمرةٌ تَحتَ"

 بالقوايف اخليل، وخصها بالذكر ألا أشرف ما يف الشعر، الشتماهلا على اللوازم، كالروى والصلة عىن
واخلروج والردف والتأسيس، وغري ذلك من طوائف القافية، وإذا جادت القايف؛ سرت جودتها يف 

  .، لكنايته ا عن اخليل"مضمرة"واستجاز أن جيعل القوايف . الشعر

فرق مليح صحيح، ألن لسن يف احلقيقة قوايف، فتلج يف املسامع، وإمنا : "شدن مل يدخلن يف أذنإذا تنو"
  .إمنا استجازه للفظ القصائد والقوايف. هن خيل، وليس هناك تناشد

"ر لَيل غَضفَج ِن  ِهتالشباِب بعيدسفِْن للفَحشاء والوالج جانبم"  
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مجانب الطرف ". أي ال ينام، فآخر ليلته بعيد من أوهلا: "بعيد فجر ليلته"و. يستغرب العبادة مع الشباب
وكأنه . وما أحسن مقابلته الشباب بالفحشاء، والسهر بالوسن. هذا اختصار مليح: "للفحشاء والوسن

  .غض الشباب، جمانب الطرف للفحشاء، طويل الليل، جمانب الطرف للوسن: قال

  "على الخصيى عند الفَرض والسنَِن  مهمالكرام األى بادوا مكار ألقى"

أي باد هؤالء الكرام وألقوا مكارمهم على هذا املمدوح، كأم . "أىل"مبعىن الذين بادوا من صلة : "اإلىل"
  .كفلُوه إياها، كما يكفل الوصي اليتيم

 "ِننَاليتَامى بدا بالمجِد والِم لَه  فهن في الحجر منه كلما عرضت"

هذه املكارم اليت مات اهلها، وبقيت يتامى يف حجر : يقول. يعين هذه املكارم امللقاة عليه اليت كُلها: نفُه
فهما من مجلة األيتام، يظهرمها . هذا القاضي املمدوج، فهو يفرق أمواله فيهم، ويبدأ منهم باد واملنة

كما تقدم يف ختطي . بداال صحيحاً للضرورة فأبدل إ"بدأ"اراد : وقوله. كما يفعل الراب املُشبل. ويؤثرمها
  .وحنوها

  : وله ايضا

"دعب هازبمن ح دجني وازح تَ  لَقدوياَلي عده وجفيا ليتني بد" 

فياليتين بعد ألحوز كما حاز البعيد وياليته : أي الوجد خلُقى فقد حازين، والبعد خلُقه فقد حازه، يقول
  . الوجد، فنجتمع وال نتفرقوجد فيحوزين كما حازين

  "رقاد وقالَم رعى سربكم ورد  أتانا منك في العين ِعندنَا سهاد"

 وهو -استحني كل مكروه اتى من قبلهم؛ واستلطف كل جاٍف هلم، حىت جعل السهاد رقاداٌ، والقالم 
  .كل ذلك حلبه إياهم.  ورداً- ضرب من احلمض 

  .به إياهمكل ذلك حل.  ورداً-من احلمض 

  "ومن عهدها أال يدوم لها عهد  غدرت حسناء وقت بعهدها إذا"

  وهي اليت عهدت عليه فمىت غدرت فقد أوفت بعهدها . الغدر: شيمة املرأة

  "ِلضرٍب ومما السيفُ منه لك الغمد  هلسألنت السيفُ ال مات وسيفي"

يف، أي إنك أمضى من السيف بل أنت السيف أقسم بسيفه، مث تلقى القسم بقوله للممدوح، ألنت الس
إذا ضربت يمناه بالسيِف يف الوغَى تبينت أن السيف : يف احلقيقة،إذا لوالك مل يكن للسيف عناء كقوله

 ان مبا هو دونه يف القدر، ليكون له وقاء: "ومما السيف منه لك الغمد"بالكف يضِربالشيء أمنا يص .

السيف، ألن السيف مطبوع من احلديد، وأنت تلبس الدروع واجلواشن والترك، فأنت أشرف من : يثول
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فال حمالة أنك أشرف من السيف، ألن . وإذا كنت أنت مصونا مبا السيف منه مصنوع. فهن لك كالغمد
ومما السيف منه "والغمد يف قوله . والدرع لك لباس. السيف مساو للدرع يف القدر؛ ألن جوهرمها سواء

    : ، فغمدك من احلديد الذي طُبع منه السيف"مما السيف منه": وخربه. مرفوع باالبتداء:"دلك الغم

"ين عساِك كَاَنسِطياِت الحعر  ردمةُ الجطّهفَِفيهاَ الِعِبدي والم"  

 فهذا وجه الكيفية يف تشبيهه عطاياه. وهذا يهب اخليل والعبيد. العسكر إمنا يأتلف من اخليل والرجال

فهذا تشبيها بالعساكر من جهة . مث يكثر هبة هذين النوعني، حىت يعود يف كثرة العسكر. بالعساكر
  .املُعطى ال العطاء إذ لو كان ذلك مل جيز تشبيه العرض باجلوهر، فتفهمه: والعطية. الكمية

  "مخَافَة سيِرى إنها للنَّوى جند  ابَأثَمان السواِبِق دونه حبانِي"

"يم شَهوةَو ودٍد إن جوبها فَ ثُناَء  هِينع وادوالج ثُنَاءدر" 

 أي اراد "شهوة عوٍد"و . أي أعطاين الدنانري دون اخليل، خمافة أن أبني عنه، ألن اخليل جند للنوى وأعوان
وإن شئت عنيت . دأي أياديه مثىن؛ وهو يف ذاته فر: وإن جود ميينه ثُناء ثُناء. أن أقيم فيوإىل يل عطاياه

  : المثل له، قال ابو ذؤيب: رجل واحد: بالعود، أنه معدوم النظري يف جوده، كما يقال

 اسمومجتَرٌئ بالليِل ه صيد   يحمى الصِريمةَ أحدان الرجال له

  .واجلواد ا أوحد: فكأنه قال

  "به الخُلدوهم في ضجيٍج ال يحس   ن دايةا ابفَهم في جموع اليراه"

والعرب تصف الغراب . الغراب، سمي بذلك النه يقع على دأية البعري، وهي فقارته، فيعقرها: ابن داية
فما : يقول. فأرة عمياء ال مسع ا، رعموا: صر من غراب، واخللد"أ: بصحة البصر، حىت عنوا به فقالوا

ب يف ذلك إىل قلة مجوعهم، وجفوت وليس يذه. يراهم احلديد البصر وال يحس م الذي مبالغة
  : لُجمهم، إمنا يذهب إىل احتقارهم، وقلة غنائهم، ومثله يف ذلك االستضعاف قوله

دهعفب كَضالَ  تْوإلى ذا اليوم لو رعواَت الطفل ماسبالخيل في لَه  

  : وله ايضا

 "رِدوغَيِري في الطِّ فَأقْتُلها  أراكض معوصات القَول قسراً"

أي أنا ذو بديهة، فاذا عورضت يف قول الشعر فرغت وغريي يعد يف تلحينه وتسديته ومعاناته، وليس 
: واملُعوص. قتلت األمر علما: مبعىن أصيها وأملكها كقوهلم: هناك قتل وال طراد، وإمنا استعارمها وأقتلها

  .األىب املمتنع

  : وله ايضا
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  "تُ بما بي بين تلك المعالِمعلِم  وائملالثمى كُنتُ وقت ال أنا"

أي ضرين اهللا مثل ال مثى يف قلة اللب واجلهل . أنا مثلك إن فعلت كذا:  كقوله"أنا ال مثى إن": قوله
أنا المث نفسي أي جعلين اهللا المثاً هلا، وهذا أضعف يف العربية، إمنا تستعمل العرب يف : وقيل اراد. باحلب

  : وقد أنشد بعض الكوفييم.  مذهب سيبويهمثل ذلك أنا المث نفسي هذا

  "ندمتُ على ما كان مني عدمتُني"

  . أي المث نفسي"أنا المثى"فعلى هذا جيوز 

  : إن كنت علمت حباليت وعقلت أمري بيت تلك املعامل، كقول األشتر: يقول

 وِسولقيتُ أضيافي بوجه عب  بقَّيتُ وفِرى وانحرفت عن العال

 ببيض ي الكريهة شُوٍس تعدو  ابن حرب غارةًإن لم أشُن على 

 "وقلبي بائح مثل كارتم كسال  يمتم متِمما شُده ولِكنني"

أي قد أفرط ذهويل، حىت كأىن ذهلت عن اهلوى، فُعدت . أي ولكين متيم كساٍل مما شدهت وذهلت
إمنا يقول إنه بقي فقيد مل خيلص يل حال وال يثبت يل حقيقة، و: كالسايل، ومعىن كل ذلك أنه يريد

ال يموت فيها ": العقل، ومن فقد عقله مل يثبت له تذكُّر وال سلُو، وحنو هذا قوله تعاىل يف صفة أهل النار
ذهلت عن الشكوى، حىت كأنين سال وذهوله عن الشكوى إما أن يكون : وإن شئت قلت. "وال يحىي

  : عدم حسه بتالشي جسمه كقوله هو

  قد كان لما كان كان لي أعضاء  هام النقس الدفق وشَكيتي

أي أنه قد ظهر على احلب، فكأن قليب بائح به وهو مثل كامت، أي أنه مل يقصد : وقليب بائح مثل كامت
  .ومعىن كل ذلك نفي القصد الطوله. إظهار ذلك

  "محارِمومجتَنِب البخل اجِتنَاب ال  الدهالِد تالمقْتَنِى بذَْل الت عن"

عن املقتىن الذكر اجلميل، ببذل : أي يقتين ذل التالد مكان تالده، فأعقبه ذلك ذكراً يف البذل، فكأنه قال
  .الذي كان اقتناه، ملا يف تالده من البقاء يف الذكر اجلميل املقتىن مكانه من البقاء. التالد مكان تالده

    

مكام تالده، كان :  املضاف احملذوف فقلت منصوب بالظرف، كما أنك لو أظهرت-فتالده عندي 
: منصوباً على الظرف، فلما حذف املضاف عمل الفعل يف املضاف اليه ذلك العمل نفسه، كقوله تعاىل

أي كأن ماله يدعوه أن . ، فرفعه باملُقتىن على السعة جلاز"تالده": ولو قال. "واسأِل القرية اليت كُنا ِفيها"
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ومجتنب البخِل اجتناب ": فكأن املال هو املقتىن له ذلك وال كالم يف قوله.  فخراًيبذله فَيقفُوه بذلك
  . لظهوره"احملارم

  "عليك، وال قاومت من لم تُقاِوِم  ودهما جاودتَ من بان ج كأنك"

إن حساد جاودوك يف اجلود والبأس، حىت غلبتهم فيهما، فكأنك بعد غلبك إياهم ما : إن شئت قلت
مث جعل للقضية مثالً مطلقاً، أي أيها االنسانُ من غلبك بعدما غلبته فكأنك ما . ك وال قاتلوكجاودو

كل من جاودته فْقته، وكل من حاربته غلبيته، حىت كأنك إمنا اخترت من : غلبته، وإن شئت قلت
وداً منك، املُجاوين واحملاربني من وثقت بظهورط عليه؛ ومل يك ذلك قصدك، اذ لو كان ذلك مل يك حمم

هذا كله ال . النك مل تشجع إال على من علمت أنه دونك وال جاريت يف الندى إال من علمت أنك فوقه
ولكنك إمنا كنت الظاهر على ااودين احملاربني، بفضيلتك النفسانية، ومزيتك الطبيعية إال أنك . يمدح به

لت من بانت شجاعته عليك، فهذا اللفظ وال قات:  كقوله"من مل تقاوم": وقوله. اخترت من هو دونك
  .املسلوب يف املعىن لفظ آخر مثبت وإمنا ذكرت لك هذا لتثبت قدمك يف تبينه

  : وله ايضا

  "وأصبح دهرى في ذَِاره دهورا  هتُالناس ِمثْلَيِهم به العدم غَدا"

يعين بالناس مجيع نوع اإلنسان، وال . فقد صار الناس به ناسني. أي فيه من الفضائل مايف كل الفضالء
ألن يف مجاع النوع رفيعاً ووضيعلً، وإمنا عىن بالناس الفضالء من الناس، ولوال ذلك مل يقتض مدحاً، 

  : كقول أىب نواس

  أن يجمع العالم في واحد  ٍركعلى اهللا بمستن لَيس

  .مل يرد العامل كله، إمنا عىن رفعاءهم وخيارهم

  "اه دهوراوأصبح دهرى في ذر"

جنيت من لذيذ متر العيش يف دهرى عنده، ماجناه أهلُ كل دهر من حلو متر دهرهم، فصار : يقول
  .دهرى بذلك دهوراً

  : وله ايضا

 "يمقوآفَتُه من الفهِم الس  وكَم من عاثٍب قوالً صحيحاً"

النه يظنه على خالف ما هو قد يكون القول صحيحاً يف ذاته، وال تلوح صحته إىل اجلاهل به، فيعيبه، 
بلْ كَذَّبوا مبا لَم حييطوا ": وقال تعاىل. "من علم أنس، ومن جهل استوحش": من كالم احلكماء. به

  : ويشبه هذا البيت قوله هو. أي لو فهموه لعلموه، فآمنوا به: "ِبِعلِْمه وملاَّ يأِتِهم تأِويلُه
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  را به الماء الزالاليِجد م  ومن يك ذا فٍَم مر مِريٍض

  : وله ايضا

 "رازالعين عهدةٌ للب لَذَّةُ  كَِفرنْدى فرند سيِفي الجراز"

والعرب تعرب مثل هذا بالفاء املضة، . إمنا هو ما بني الباء والفاء. ماء السيف، فارسي معرب: الفرند
  .رسيةهذا قول سيبويه يف باب اضطراد اإلبدال يف الفا. والباء احملضة

وعىن . وإمنا شبه فرنده بفرند السيف، ألن فرند السيف، دليل على مضاء حده. املاضي النافذ: اجلُراز
بفرند نفسه هنا شحوبه، وتغري لونه من األسفار والتعب، فجعله فرنداً، النه دليل على مضاء عزمه، كما 

  .أن فرند السيف دليل على مضاء حده

، وإن مل يكن شحوبه يف احلقيقة فرنداً، بل هو خالف الفرند، فإمنا ففي ذلك شبه فرنده بفرند السيف
لَخلُوف فم "وحنوه قوله صلى اهللا عليه وسلم . مساه به، النه حممود منه، كما أن ذلك حممود من السيف

  وليس اخلُلوف بطيب، ولكن لداللته على ما حيبه اهللا عز وجل من"الصائم أحب إىل اِهللا من اِملسِك

  .الصيام

فإن كان عىن باجلوهر الفرند، فخطأ، ألن الفرند . عىن أن جوهر سيفي كجوهرى: وأما ابن جىن فقال
  .إمنا هو صفاء السيف مبا حيدث من الصقال، فهو لذا عرض

وإن كان عىن باجلوهر سنخ هذا السيف، أي أن سنخى يف نوع االنسان كسنخ سيفي هذال يف نوع 
ن جهة شرف جوهري، كما أن صفاء هذا السيف من مجلة شرف جوهره، فهو احلديد، فصفاء فهمي م

  .حسن

ويقوى ذلك أنه قد استطرد يف أبيات السيف من هذا الشعر، تشبيهه نفسه به، وجعله نفسه يف نوعه، 
  .هو لذةُ العني، أي أنظر إليه فأستملحه، وهو أيضا عدةٌ للقتال: مث أخرب عن نفسه فقال. كسيفه يف نوعه

    

  "متَواٍل في مستٍو هزهاِز  يقٌقَدى الهباء أن ودقيقٌ"

فأقام الصفة . متتابع يف مستٍو، أي يف منت مستٍو: متواٍل. أي وفيه فرند دقيق، قدر اهلباء يف شكله وتضاؤله
  .مقام املوصوف، وقواها زها، فحسن ذلك

  "يوم شُربي ومعقلي في البراز  مزيل الظالم عنى وروضى يا"

وقد يعىن به . إذا اسودت الدنيا على برتول امللمات، كشفتها عىن وفرجتها: يقول لسيفه. الصحراء:الرباز
شبهة بالروض يف خضرته، وجعله روضة يوم : "وروضى يوم شرىب"أنه يزيل الظالم عنه مبائه وضيائه 



ابن سيده-شرح املشكل من شعر املتنيب  68  

. متأمالً حلسنه وما هيه جوهرهشربه، على ما جترى به عادة الشجاع من تلقفه سيفه وترتيهه طرفه فيه، 

 ألن الروض مجع، وهو خياطب واحداً، ولكن هذا واسع "وروضيت": وكان أذهب يف الصنعة أن يقول
أي أىن أمتنع بك إذا امتنع غري حبصن، ألن الشجاع إمنا يلجأ إىل سالحه ال إىل : "ومعقلى يف الرباز". كثري

  : معقل، كقوله هو

  "جواشنُها األسنةُ والسيوف"

  : وكقوله

  "فال أحارب مدفوعاً إلى جدر"

  .إذا كنت يف الصحراء فلم أجد معقالً، فأنت أيها السيف هناك معِقلى: وإن شئت قلت

  "وصليلي إذا صلَلْتَ الرتجازي  ىإلعإن برقى إذا برقْتَ ف"

أراد أن يكمل تشبييهها به يف يذهب بذلك إىل التقريب بني نفسه وسيفه، ملا أن مثل نفسه به يف جوهره 
ايها السيف، ال تظين مقصراً عنك، بأن اللَمع يل كَلمِعك، وال صليلي ين كصليلك، : أعراضه، فيقول

أنا . فإنك إن قدرت ذلك، فأنت خمطى، ألن ما يوازي ملعك وصليلك مىن، أشرف من لَمعك وصليلك
فذلك البشر هو برقى . ء، استبشار به وفرحاًأفعل بك يوم الروع ما يكسو جبيين وسائر وجهي ضيا

  .املُوازي لربقك، وأرجتز بشعري إذا صلت فيقوم ذلك مقام الصليل لك فإذن اليقصر حإىل عن حالك

  "فكالنا لِجِنسه اليوم غاز  بك الحديد علَيها ولقَطِْعى"

 وهم جنسي، وأننت تقطع عليهم أنا أقتل أقراين: يقول. وهذا أيضا زيادة يف تقريبه بني نفسه وسيفه
أنا انسان . الدروع واملغافر والترك، وكل ذلك جنسك، فقد حكيت فعلك يف نوعك، بفعلي يف نوعي

وهذا من أبدع الصنعة، مثل نفسه بذاته، يف سيفه بذاته، مث . أقتل إنساناً، وأنت حديد تقطع حديدا
يف عرضه الذي يوقعه بغريه، عن حركة واستعمال، عرضه املتصل به الذي ال يتعداه، كالربق والصليل، مث 

  .فتفهمه فإنه غريب. وهو قطعه احلديد، فقدم ما هو من الذات ال يتعداها، وأخر ما يتعدى الذات

  "وبِه ال ِبمن شَكَاها المراِزى  واكَيف اليشتكى وكيف تَشكَّ"

. ويتكلف املُؤن بذاته، وماله فيه املرازيأي كيف ال يشتكى هذا املمدوح وهو الذي يتحمل املغارم، 

وكيف تشكاها هؤالء وقد احتملها هو عنهم فالعجب من شكواهم وال زرء م، ومن حيتمل الرزية 
  .وبه املرازي ال مبن شكاها: فتقدير القضية. عنهم ال يشتكى

 يوصل باهلمزة املخففة مجع مرزأة، وكان حكمه املرازي، فأبدل إبداالً صحيحا قياسيا، النه ال: واملرازي
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إال هكذا، أعىن أن نبذل ابداالً حمضاً، حىت تلحق حبروف العلة، ولذلك استشهد سيبويه على أن اهلمزة 
  : تبدل إبداالً صحيحاً يف حال االضطرار، كبيت عبد الرمحن بن حسان بن ثابت

  يشجج رأسه بالفهِر واجبى  اٍعقأذل من وتٍد ب وكنت

  . واج صحيحاً، ألن القطعة جيمية، فالوصل ياء حمضةاعتقد البدل يف

  .وهذا االستشهاد من دقائق سيبويه، ولطائفه اليت بز فيها املمارى، وسبق املُجارى

  : وله ايضا

  "والقوُل فيك علُو قَدر القاِئِل  ىفَمتَى أقُوم ِبشُكِْر ما أولَيتَن"

لى نوالك بالشعر، رفع شعري فيك من قدري، أي أن مدحك يسرف مادحك، فكما شكرتك ع
 يوئس نفسه من القيام "فمىت أقوم بشكرك". فاقتضاين الشكر على ذلك شكراً آخر، إىل غري اية

  .بشكره، وجيعله داخر يف االمتناع

  .فهذا استفهام فيه معىن النفي، أي ال أقوم بشكر ذلك أبداً

  : وله ايضا

  "وأيدي القَوِم أجنحةُ الفَراِش  راًعلى الجواِنِب منه نا كأن"

    

شبه ملعه إذا هز بلسان النار، وشبه أيدي القوم يف تطايرها حوايل ناره . أي على جوانب هذا السيف نار
وقد كان يعىن من . ألن طرياا إمنا يكون باألجنحة. أجنحة الفراش: وقال. بالفراش املتهافت يف النار
كأن على " وال معىن لرواية من روى "أجنحة الفراش": ولكن بقوله. وم فراشذلك الكالم، وأيدي الق

فأما كون . وهن أجنحة الفراش يهىن اجلماجم:  وإمنا كان يسوغ لو قال"وأيدي القوم":  لقوله"اجلماجم
  .السيوف على اجلماجم كالنار وتطاير األيدي مع ذلك، فتشبيه

 "اشهِبعجايٍة أثر ارت وما  يدمى بعض أيدي الخيِل بعضاً"

أن تضطرب يد الفرس، فتنعقر ذراعاه، ألن ذلك االضطراب : واالراش. عصيبة فوق احلافر: العجاية
إمنا دميت أيدي هذه اخليل بعجلة اهلزمية واالزدحام يف اهلرب، الراش كان : فيقول. حيدث عنه احتكاك

  .ا، ومل يقتض مدحاًولو وصفها باالراش، كان ذلك عيباً هل. أصاا

  "دِقيِق النسج ملتَهب الحواشي  حاِسراً في ِدرع ضرب لَقُوه"

  .ووصفها بالتهاب احلواشي، ذهاباً إىل حدة ضربه. أقام الضرب يف حتصينه له، مقام درٍع دقيقة النسج

"عن ِمن ذَباِت يردتَمشَاِش  اهالممحى كُلُّ طَائره الربر"  
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  .ى هذه متمردة كالشيطان املريد، أذُب عنها بالطعن املُرشأي قوس

. والطعنة منفعلة له. يذُب عنها رحمى بكل طائره الرشاش، لكان أليق؛ ألن الرمح فاعل لطعنته: ولو قال

  .فكأنه عكس إدالالً واتساعاً

"ليكِزلت مع الل عفي ِهراِش  ييالإذا ه نملك حين تَسووح"  

إذا ساعدك الزمان باإلقبال عليك ارشوا يف : يقول. مثل إلقباهلا: مثل إلدبار الدول، والسمن: اهلُزال هنا
  .طلب املنفعة حواليك

والعرب تكىن . فإذا أملت بك نوائبه فهم عليك أعوانه. وذكر اهلراش ختسيساً هلم، النه من فعل الكالب
هلا ما ": قال تعاىل. للخذالن واملعاداة: وعلى. ةللمواال: فمع والالم. بعلى على خالف ما تكىن معه مبع

تبسوعليها ما اكْت بتومنه قول بعض املُحدثني.  ومعىن هذا البيت متداول كثري"كَس :  

  فلما نبا صرت حرباً عوانا  انأخي بإخاء الزم وكنت

  . كذلكعليك مع الليايل إذا هزلت، وحولك يف هراش إذا مسنت أي أم هم: وتقدير البيت

  : وله ايضا

  "وفِيه ِصرم مروح إبله  وفيِه اهٌل وأوحشَناَ خَالَ"

اجلماعة من الناس، أي إنه خال عندي وإن كان فيه أهل، ألم غري أحبائي الني عهدت ا، وهو : الصرم
  : ويقويه بعد هذا.موحش وإن كان فيه صرم من الناس، لعدم أولئك األحباء

"بهالو خُِلط الِمسك هفيها لَِخلُتها تفل ولستَ   والعبير" 

. مجلة يف موضع احلال: "وفيه أهل": وقوله. وإمنا حتسن األمكنه يف عيون احملبني باحتيازها احملبوبني

خال عامراً، : فكأنه قال.  مجلة يف موضع احلال ايضا، فاذا رددا إىل اإلفراد"وفيه صرم": وكذلك قوله
  .وأوحشنا آهالُ

"نْصظاِمئةٌي ها هطله إلى  رها الغَيثُ وهيبحوس ِسواه" 

  : قال. يسقيها: ينصرها

  نُِصر الحجاز بغَيِث عبد الواِحِد  امكان أخْطَاه الربيع فإن من

فذلك اخلجر خذل . نصره الغيث ألن املكان يف غالب األمر إمنا يهجر جلدبه:وإمنا قيل يف املكان املسقى
ي أعشب وأخصب فاستدعى من رحل عنه، فكأنه نصر باملعاودة، كما خذل بالترك، ولذلك فاذا سق. له

  .دعى للدار بالسقيا، لتخصب فيعاودها من حل ا، فيعود عامراً ما كان منها غامرا
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الدار ظامئة إىل من رحل عنها، إال إىل الغيث ايل ينصرها ها وسحبها هطلة، ليكون لك أبلغ يف : ويقول
  : وما أشبه ها بقوله. غراب الظمأاست

  وجدتُها وحبيب النفِس مفقود  أردت كُميت اللون صافيةً إذا

مجع سحاب ال مجع :  والسحب"وسحبها هطلة"وكذلك . مجلة يف موضع احلال: "وهي ظامئة": قوله
  .سحائب: إمنا سجمع سحابة.  التكسر على فُعل"فَعالة"سحابة ألن 

  "مقيمة فاعلمي ومر تحله  اهايتمنك يا ِجد واحرباَ"

فُمقامك . أقمت أو منعِت مىن وقُصرت عىن. واحربا منك ياظبية هذه الدار: أي. الظبية: اجلداية
  : ومثله قول اآلخر. وارحتالك سواء، كالمها عائد علي باحلرب، وهو اهلُلك

"منك بعيد والقريب الممنوع"  

    

  .النه أشهر أعالم التفجع والندبة. "يا" هنا دون "وا"من أجلك واستعمل أي حبك و: "منِك"وقوله؛ 

"بيضِهاِئلنَِغلماِنه كَ و  لَهمِبه الحيوِل سمحأوُل م"  

جعلهم حممولني ألم إذا محلوا إىل املعطني البدر والثياب كانوا يف مجلة اهلبات فكأم محلوا أنفسهم مع 
 "بيض غلمانه": وقال.  قدمهم يف السيب ألم أشرف أنواعه"أول حممول سيبه": قولهو. محلهم اهلبات

  : الصقلب والروم ألم أمثن من الزنج والنوب وأحسن يف األعني وهذا البيت كقوله: يعين

  ففيها العبدى والمطَهمة الجرد  رعطياِت الحسين عساك كأن

 "ه لِلهوِل مجِزم هزلكان لو  رهتوِل يفهال بوراك"

أي إنه يركب اهلول دائما، ال يفتره وال يرحيه، فلو جتسم اهلول، فكان مركوباً يشد عليه احلزام، هلزل 
  .ذلك احملزم، بدوام الركوب ومالزمته، وخص احملزم دون طوائف اجلسم، النه موضع الركوب واهلمز

  "بت شِعِري الفصاحةُ لهوهذَّ  يهذَّبتْ فَهمه الفَقَاهةُ ل قد"

  .ماله فقاهة وال فصاحة: تقول العرب. الفهم: والفقاهة

فقاهته يف الشعر قد هذبت فهمه يل، باستحتانه ما أنقح من شعري فيه، حىت مايستحسن غريه من : يقول
وهذبت فصاحته شعري له، أي ملا علمت إنه فصيح، نقيت ألفاظ شعري . الشعر املتعسف املخشوِب

  .ستجدا، فكانت فصاحته هي اليت هذبت شعريوا

  "أكبر من ِفعلِه الذي فعله  رهغفَأكبروا ِفعله وأص"
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أي أعظموا فعل أىب العشائر، وأصغره هو، أي استصغره، النه صغري باإلضافة إليه، كما هو عظيم 
  . من الفعل املنفصل عنهأي الفاعل أكرب: "أكرب من فعله الذي فعله": مث قطع فقال. باإلضافة إليهم

  "ما يحمد السيفُ كلَّ من حملَه  داً يدهامكالسيِف ح فصرتُ"

. أي أجاه الفهم عىن، كما أجاد الضرب بالسيف، فأنا كسيفه يف أىن أمحد فهمه، كما حيمد السيف يده

  .و فهمهإال أن السيف حيمد منه جسمانياُ وهو ميده وأنا امحد منه نفسانياً وه

. أي ليس كل حامل له جييد الضرب به، فيكون حامداً لكل من محله: "ما حيمد السيف كل من محله"

  .وكذلك أنا، ليس كل أحد يفهم شعري، فأمحدهم كما محدت هذا املمدوح

  : وله ايضا

  "وردوا رقادى فهو لَحظُ الحباِئِب  صباحِي فَهو ِعنْد الكَواعِب أعيدوا"

. طال على الليل فال صباح، وأسهرين احلزن فال رقاد، وكل ذلك مبغيب من أحببت: ن شئت قلتإ

وردوا احلبائب إيل، رقادى . أعيدوا الكواعب ايل، فإذا كان ذلك قصر ليلي، وجاء الصباح: فيقول
  .عندهن، فإذا عن عاودين نومي

 تظلم على احملزون، فاذا أراد أن يرد ذلك غاب عنه الصباح مبغيب الكواعب، ألن الدنيا: وإن شئت قلت
النه قد كان يرى اخليال فيه ويف اخليال أنس فلما عدم الرقاد، عدم . عليه، استدعى أن يرد إليه الرقاد

  .اخليال الذي كان يأنس به

  . أي أن سبب رقادي نظري إليهن، فاذا مل أحلظهن سهرت غرضاُ إليهن"فهو حلظ احلبائب": وقوله

"قِْتهأرجسِمي فَع لْكعن ِلقاء الت عليك  اِك ظَننِت الس رراِئِبِبد" 

عهدت جسمي ناحالً؛ فلما رأيت السلك حسبته إياه؛ ومن عادتك البخلُ :يقول. اخليط: السلك
  .فَحجزِت بني السلك وبني ترائبك بنظام الدر عليه، جرياً على ما اعتدته من البخل. بالعناق

  .ظرف يف موضع احلال: "كعلي": وقوله

  "عضاض األفاعي نام فوق العقارب  ىقن إذا اتمفإنى لستُ م إليك"

ضر العقرب، أسهل من ضر األفاعي، فهو يزجر عاذلته على اقتحام املهالك، واالهجام على صعاب 
ن كان أيسر من إليك؛ فإىن ال أصرب على الصغري من األذى، فرقاً من العظيم؛ وإ: املالك، فيقول هلا

من سم األفاعى؛ وأبلغ من هذا قوله املوت؛ كما أن سم العقارب أخف :  

 ديدنذلِّ قد النالمنية ع إن

  "أعدوا لي السودان في كفر عاقب  أتانى وعيد األدعياء وأنهم"
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إىل على عليه ناس ادعوا : "واألدعياء". موضع بالشام، وأرصد له فيه قوم يريدون إهالكه: "كفر عاقب"
  .السالم

  "فهل في وحدى قولهم غير كاذِب  مهصدقُوا في جدهم لحذرتُ ولو"

    

أي لو صدقوا هؤالء األدعيان املُوعدون يل، يف ادعائهم قُريب على عبسه السالم، حلذرم لشرفهم، 
ك يكونون ولكنهم يكذبون يف ذلك، فهل يف وحدي يكون قوهلم صادقاً، كما يكونون يف نسيهم، كذل

  .يف توعدهم إياي

"بأي ركاِئبِي  ير ذوائببالٍد لم أج مكاٍن لم تَطأه وأي"  

  : فكناية عن الغزل والتغين، كقول اآلخر: أما جره ذوائبه

 كل مرجٍل ريان وأغُض  أيام أسحب لمتى عفر المال

  .اهدت إما طالب غزٍل أو غازى أمٍلكل مكان قد ش: وأما وطء ركائبه املكان، فكناية عن الغزو، يقول

  "فاثبت كُوري في ظهور المواهب  ٍررحيلي كان من كف طاه كأن"

فكأن رحيلي كان من كفه، وهي مكانُ العطايا، فأثبت . أي أن مواهب هذا املمدوح مشرقة ومغربة
 أي مل أدع موضعاً ووجه اتصال هذا البيت بالذي قبله،. كُوري يف ظهور مواهبه فهي تشرق يب وتغرب

وإمنا صح يل ذلك بإثباته رحلي على ظهور . إال أتيته، كما أن مواهب طاهر مل تدع موضعاً إال أتته
  .مواهبه السيارة

  .إذ ال ظهر ملواهبه وال بطن. وهذا جماز. وجعل للمواهب ظهوراً، لذكره الكُور الذي موضعه الظهر

  "ن له ِشرب ورود المشاربوه  اءهنم يِردن ِففَلم يبق خَلقٌ ل"

  .يحقق تشريق مواهبه وتغريبها، وأخذها من الدنيا يف كل أفق وقُطر

واخللق . مل يبق خلق إال وقد وردت هبات طاهر فناءه؛ إما قادماُ ا من لُدنه، وإما حممولة اليه: فيقول
  .مبعىن املخلوق، إذ ال معىن للمصدر يف هذا املوضع: هنا

أي وهي وإن كانت مشارب لآلملني، فإا تطلب اآلملني الزوار؛ مع : "رب ورود املشاربوهن له ِش"
يتعجب من أا هلم شرب، وهي تطام : "وهن له ِشرب": وقوله. طلبهم إياها طلب العطاش ملشارب

  : وهذا حنو قول أىب متام. طلب الظمآن للماء

  ي اآلفاِق عن كل ساِئليسائلن ف  رداًوازع شُفأضحت عطاياه ن
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فلم يبق خلق مل يردن فناءه ورود املشارب، على أن شرب : وتلخيصه. ال أن بيت أىب الطيب أغرب
  .لذلك اخللق

 "ائٍبإلى أوطانه كل غ ورد  فقد غَيب الشُّهاد عن كل موطٍن"

 أغىن هؤالء السفر؛ فردهم إىل مث. أي دعا صيته يف السا الناس حىت غابوا عن أوطام، مسافرين إليه
  : وهذا كقول أىب نواس: قال بعض النفاد. أوطام، وكفاهم عن السفر إىل غريه، مبا أفادهم إياه

  فظهورهن على الرجال حرام  داًمالمطى بنا بلغن مح واذا

وأبو .  فكفاُهم السفرأغىن هذا املمدوح قُصاده، وردهم إىل أوطام،: وليس عندي مثله، ألن املتنيب قال
إذا بلغِت املطى بنا هذا األمري، حرمنا ظهورها على الرحال؛ أي مل نركبها أبداً؛ وال امتهناها، : نواس قال

ومل يذكُر عطاء؛ وال كفاية سفر، أال تراه يقول بعد هذا؛ مبينا . جزاء هلا على تبليغها إيانا أملنا من لقائه
  : لعلة حترمي ظهورها على الرجال

 امرمة وذما حينلا عفَلَه  ىمن خير من وطئ الحص قَربننا

"السالهِب  امأنكدى فإذا القواع أناس الذي ال قوا غُبار سالح"  

. سالح أعادم مبرتلة غبار اخليل يف أنه ال يعبأ به: وإن شئت قلت. الطوال من اخليل وغريها: السالهب

  .طوال أخف، فغبارها أخفوخص السالهب، ألن ال

إن سالح من لقيهم إمنا هو إثارة الغبار باهلرب واالزام، وجعل ذلك سالحهم، النه : وإن شئت قلت
  .هو الذي يقيه كما يقى السالح غريهم، أي ذلك الذي يقوم هلم مقام السالح

غبار حترقها الرماح، كان السالح هنا الدروع واجلُفن أي هي عليهم أوهى نسجاً من ال: وإن شئت قلت
  : كقوله يف صفة الرماح

  إذا وقَعتْ فيه كَنَسٍج الخدرنق  قواٍض قواض نسج داود عندها

  .العنكبوت؛ شبه الدروع يف خرق الرماح هلا، وسهولة ذلك منها عليها، ببيت العنكبوت: اخلدرنق

  "دوامى الهوادى سالمات الجوانب  اهبنواصيها القسى فجئت رموا"

؛ فجاءت دوامى اهلوادى، وهي األعناق "ومثله كثري"ي رموا نواصي هذه اخليل بالقسى، فعكس، أ
وكىن باجلوانب هنا عن األعجاز . وسلمت جوانبها، ألا مل تستعرض ومل تستدبر. واملقَاوم، ألقدامها

  : ل القُطامىواألعطاف مجيعاً، وهم يصفون املُقدم بأن جرحه يف أمام جسمهن واملُدبر خبالفه، كقو

  وفي النحور كُلوم ذات أبالِد  تجرح فُراراً ظهورهم ليست
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  .اراد دوامى، فسكن اضظراراً: "دوامى اهلوادى": وقوله

 "بباله تأثيره في الكواك فما  يقولون تأثير الكواب في الورى"

يف زعموا أن الكواكب تؤثر يف أثر هو يف الكواكب؛ وهو من الورى فك: يقول. أثر فيها باعتالئه عليها
إن هذا : يذهب إىل تكذيب املنجمني، فيقع فيما هو أوحش وأفحش من قوهلم، وهو قوله. الورى

  : وهذا حنو قوله. املمدوح أثر يف النجوم بفضله عليها

فتبا نُيِد البلِديِن عِومج  نمِعي أنه ودفْا تَيُلع 

 ِزُلنا وال تَراهت تَراك  اهلُاا بمعرفتك ف وقَد

 اِئِبعمما بان ِمنْك ل بأقْتََل  يرى أن ماما بان منك لضارٍب"

ففي . أي العيب أقتلُ من الضرب. أي يرى أنه ليس الذي بان منك لضارب، بأقتل مما بان منك لعائب
اجلملة بكليتها تفسري املضمر على  مضمر على شريط التفسري، وما األوىل نفي، والثانية مبعىن الذي و"أن"

  .شريط التفسري

  "سقَاهاَ الحجا سقْي الرياض السحائِب  ديقةًي حانسن ِلاليه م حملتُ"

شبه القصيدة ا يف حسنها، إال أن الذي قام هلا مقام السحاب للحديقة، إمنا هو هقلي، . الروضة: احلديقة
  :  الرياض، كقول أىب متام يف صفة الشعربأنه سقاها بفكره وبأمله، سقى السحاِب

 منه أعقبتْ بسحائِب سحائب  ولكنه صوب العقُول إذا ابجلتْ

  .وأراد سقي السحاب الرياض فصل بني املضافني اضطراراً

  : وله ايضا

  "ثم استوى فيك إسرارى وإعالنى  رمةًكحبك حتى عنك ت كتمتُ"

منا كان كتمانه تكرمة لك، مث غلبين ذلك فاستوى سري أي كَتمت حيب عن األنام، حىت عنك وإ
  .وجهري أي أظهرت منه مثل ما كنت أخفي

 "سقمى به جسِم كتمانى فَصار  كَأنه زاد حتى فَاض عن جسِدي"

أي كأن احلب زاد حىت سِقمت، فغاض بعض سقمى إىل جسم كتماىن، فمرض الكتمان، وبطل، فظهر 
واستعار للكتمان جسماً، وان . أي إمنا كان ذلك هلذا.  إىل حمبوبه يف إعالنه حببهوهذا اعتذار منه. احلب

  .كان عرضاً، النه ذكر السقم، والسقم عرض، والعض البد له من حمل
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من كذب كان شرا، أي : وإن مل جير له ذكر كقوله. اهلاء يف كأنه راجعة إىل الكتمان: وان شئت قلت
فيكون املعىن على هذا، كأن الكتمان . ومثله كثري يف الترتيل وغريه. يبويهحكاه س. كان الكذب شرا له

وملا قال إن الكتمان مشتمل على . فاض عن جسدي فتغشى اجلسم؛ واستتر العرض يف أغلب األمر
اجلسم كاشتمال الثوب، استجاز أن جيعل الكتمان جسماً مؤلفا، وقد خفي جسمه وظهر ما فاض عليه 

  . السقم يف جسم الكتمانمن الكتمان، فكأن

ولقد علمنا أننا يف طاعة الفراق واالنقياد له، لتيقننا املوت، الذي هو أشد أنواع الفاق، النه ": وله ايضا
حنن متيقنون لوقوعه، لعلمنا أننا : اضطراري الوجود، وغريه من أنواع الفراق ممكن ال واجب، وكأنه قال

  . املوت ممتنعوذكر الطاعة، ألن االمتناع من. منوت

أجيابه إطاعة اجلنس، وجعله علة ذلك إطاعة النوع الضروري، ألن النوع قابل : ومن ظريف هذا البيت
  .وهذا منه تفلسف منطقي بديع. السم اجلنس

  : وله ايضا

  "فيه وأعلَى الكمى ِرجاله  قناة الحسين أوسطُها أعلى"

 الفارس حتنت، وتقوست أحد طرفيها يف املطعن واآلخر يف أنه ملا طعن ا: ومعناه. أي يف املأزق: "فيه"
 أي يطعن الفارس "وأعلى الكمى رجاله". يد الطاعن، فيعتمد عليه، فصار أوسطها أعلى أنبوب فيها

وأسفله رأسه: فيخر مكبوا أعاله رجاله.  

"هأثوابا مدائح تُنشد  بألسن مالهن أفواه"  

ه، فأخذنا مدحه، فتخرب عن جودة املدح جبودا، اذ ال يكافئ املمدوح أي تدل من رآها أنا قد مدحنا
  .الناقد باجليد إال على اجليد

  .وهذا ال يلتف اليه. عىن أا جدد، فهي تقعقُع: وقيل

  "أغْنَتْه عن ِمسمعيِه عيناه  مررنْا على األصم بها إذا"

ينا هذه احللل اليت كساناها ابو العشائر، علم أننا داعون له إذا رأى األصم عل: ويقول. أي باحلُلل: "ا"
فعيانه . من أجلها، وشاكرون عليها، ملا يرى من ائها وسنائها وإن مل يسمع شكرنا إياه، وال دعاؤنا له

وحنو . ألن اللسان رمبا حذف إما اختصاراًوإما لُكنة. موثوف به، بل هو أشد إعراباً عن ذلك من اللسان
  : البيت قوله هوهذا 

  كالخط يمأل مسمعي من أبصرا  هالمخلفت فاتُك في العيون ك
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  : ونظري البيت االول قول األسود، وهو نصيب

  ولو سكتُوا أثنت عليك الحقائب  هفأثنوا بالذي أنت أهل فعاجوا

  : وقال قوم مل يكنك يا أبا العشائر، فقال

 "عى إذا وصفْنَاه كذل  قالُوا ألم تكنه فقُلْتُ لهم"

. قد فعلت القيام: امل تقم؟ فمعناه: يخرج ظاهره على أنه كناه، ألنك إذا قلت منكراً: "أمل تكنه"قالوا 

واملتنيب مل يكن أبا العشائر يف . وإذا قلت أقُمت، مل يكن فيه غثبات إنه قام، وإمنا هو إنكار امر القيام
؟ وهم مستفهمون ال "أمل تكْنه":  هؤالء املطالبون املتتبعون لزهللاوإمنا قال له. القطعة اليت قبل هذه

مث أعلم ما حاوله هؤالء احلاسدون منه، فقال ها . ال: منكرون، فلم يشعر هو ملكرهم، فاعترف هلم، فقال
  .الشعر معتذراً وحكى كا واجهوه من لفظ االستفهام

  " بمعناهلَبِس معاني الورى  نأبو العشَائِر م اليتوقى"

.  اذ هي صفات ال يحلى ا غريه"فيها"أي إن صفاته مغنية عن تسميته وتكنيته، النه منفرد يها ال يشرك 

والصفات . فصارت كاالسم، بل هي أشد اختصاصاً به من االسم والكنية،، ألن حسناً وأبا العشائر كثري
وللك مسي تكنيته مع وصفه . كاحلد للنوع احملدودفصارت الته . اليت ألىب العشائر ها، ال تلحق إال إياه

  .إياه عيا

  : وله ايضا

  "راءها غير جفنها غير راقي  ترثى التي ترى كُل جفٍن كيف"

أي ال يسعها الرثاء للباكني، النه يبكي من هجرها واحد، بل كل واحد وإمنا كانت ترثى لو انفرد باك 
إن كل جفن رآها بكى : وإن شئت قلت. يسعهم رثايتها هلمبالبكاء، فأما مجيع الباكني من هجرها فال 

  : ويقوى ذلك بعد هذا. من هجرها إال جفنها وحدها، فانه ال يبكى، ألا ال جره

  "ِك عوفيِت من ضنى واشتياق  نكك لِمنا فتنت نفس أنِت"

يت ترى كل جفن رآها غري كيف ترثى ال: وتقدير البيت. فهي ال ترثى لذلك من غريها؛ ألا معفاة منه
وإذا رددت غري راق إىل االسم احملصل فكأنك .  حال"وغري راق" استثناء "فغري جفنها"راٍق إال جفنها 

زيد غري : باك كما أنك إذا قلت: معناه"غري راق"كيف ترثى اليت ترى كل جفن رآها باكياً، ألن : قلت
  .إبداالً صحيحاً، للوصلراقئا، فأبدل : جاهل واراد: فغري عامل كقولك. عامل

 "الرسيم مخ المناقى ألرار  لو عدا عنْك غَير هجِرك بعد"
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أي لو كان املانع عنك بعداً . اإلبل السمان: واملناقى. ضرب من السري: والرسيم. ذاد: صرف واراِر: عدا
  : ومثله قوله. ب عن ذكر السببال هجراً، لسرنا دأباً حىت تهزل إبلنا، فيذوب مخها، فاكتفى بذكر املسب

عد ماال تكلفُ اإلبُل في  ُلخنأى المليحة الب أبعدالب 

  "ِمثَْل أنفَاِسنَا علَى األرمِق  اولَو وصلْنَا علَيه ولَِسرنا"

ا أي سرنا إليك على هذه اإلبل اليت كانت تعود أرماقا وحنن كاألنفاس عليها خفة، مل. البقايا: األرماق
فمثل "برتىن السرى برى املُدى فرددنِين أخف على املركُوب من نفسي جرين : كقوله: حلقنا من النحول

ولو : وإن شئت قلت.  ظرف متعلق بأنفاسنا"وعلى األرماق"حال من الضمري الذي يف وصلنا : "أنفاسنا
كما استكرت أرماقنا محل وصلنا على هذه اإلبل فقد استكرهت محلنا فضعقت عنه ملا حلقها من املشقة، 

  .أنفاسنا لذلك

 "ن اإليراقبما نولت م ِل  كاثرت نائل األمير ممن الما"

: فكأنه قال. يصفها بكثرة ذلك منها. كاثرت عطاء األمري مبنعها: يقول. التجنيب واملنع: اإليراق

د يكون أنه وق. "متنعى أشهى لك": عارضت جوده ببخلها، ليكون أبعث على حبها كقول العرب
  .وصفها بالعفة، كما وصف األمري بالكرم؛ أي أن عفتها يف نوع العفة، ككرم األمري يف نو الكرم

  "دمكُم في الوغى متون العتان  عالحارث بن لقمان التَ يابني"

  .يصفهم بالشجاعة إذ ال يدمنون ركوب اخليل أبدا إلراضتها وسياستها. يف الوغى اختصاص حسن

 "راقبالذُعر والدم المه لقَ  طعنة التي تطعن الفيطاعن ال"

أي أا طعنة متأل صدور الكتيبة كلها ذُعراً، وإن مل تكن تقع الطعنةُ إال . الفزع: والذعر. الكتيبةُ: الفيلق
  .فكأنه بذلك قد طعن الفيلق كله، فيفرون. بواحد

 "وأطرافُها له كالنطاِق ها  همه في ذوى األسنة ال في"

    

أي حفت به األسنة، حىت صارت له كالنطاق، فهمه حينئذ يف قتل ذوي األسنة؛ هلواا عليه، وحقارا 
  .لديه

وشبههه بعض النقاد . مجلة يف موضع احلال، يستغرب ذلك وهذه حال: "وأطرافها كالنطاق": وقوله
  : بقول أىب متام

  مسلوب ال السلِبيوم الكريهة في ال  اهتُماألسود أسود الغاب ه إن
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وليس مثله، ألن أبا متام نفي عن املمدوح حب سلب وأبو الطيب ذكر أن أبا العشائر ال يعبأ باألسنة 
، ألن األسنة مل "هي" ومل يقل "وأطرافها": احملدقه به لشجاعته، ومل يذكر حب سلب وال ضده، وقال

  .حملدقة به ال جملتهاختالط حلمه بعد، وإمنا هي على ظاهر جسمه، فأطرافها هي ا

  "لم يكن دونها من العاِر واِق  ه إنيتنه مجاعٍل درع"

 أن -  لو اتزن له -وكان أظهر من ذلك . أي جيعل درعه منيته اليت تقيه العار، إذا مل جيد غري املوت واقياً
  .جاعل منيته درعه: يقول

"وح عجزد الفراقال يكُون بع واالسى  واالسى قبل فُرقِة الر" 

المعىن لألسى قبل فرقة الروح، النه يف حد الوجود، فإذا حل : فيقول. يسفه رأي من شح بنفسه وجبن
األسى ال يكون بعد الفراقن : وقيل. به العدم وأزال الوجود فال أسى هنالك؛ فمن احلُكم أال يكون أسى

  . املشفق على الذات، وعجزه اعتذار لهوإمنا هو قبل الفُرقة، فعلى هذا يكون صدر البيت تسفيهاً لرأي

  "كالشمس ولكن ي الشمس كاإلشراق  كلعِس ِفمقولي في ش ليس"

ليس ثنائي عليك يف نوع الثناء؛ مثل فعلك يف : فيقول. استعارة حلسن أفعاله وإنارا: جعل لفعل مشساً
عال ويبينه كما يظهر اإلشراق نوع الفعل، ولكن فعلك مشس وثنائي إشراقها، أي أن ثنائي ينشرها ف

جوهر الشمس وكىن عن فعله بالشمس، وعن ثناثه باإلشراق، ألن الشمس أشرق من اإلشراق؛ من 
  .حيث كانت جوهراً واإلشراق عرض فيها

  : وله ايضا

 "ودلبشرتُه بالخُلُ عليه  ولو لم أخف غير أعدائه"

يه املوت إال من قبل أعدائه لتيقنت أنه خالد؛ لقصور عداه لو أخف عل: فيقول. احلمام البيعي: غري أعدائه
  : وهو حنو قول جرير. عنه

 عبطول سالمة يامرب أبشر  زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا

وأبو الطيب اراد أن . إال أن قول أىب الطيب أبلغ جريراً بشر مربعا بطول السالمة، ومل يفصح باخللود
  .يبشره باخللود

  : وله ايضا

  "وأدرتْ من خمر الفراق كُئوسا  رةكسطعت ذياك الخُمار بق"

كنت أشكو هجرك مع القرب، فأتبعين بينك، وهو أشد من اهلجر : فيقول. أخف من السكر: اخلُمار
وكثرياً ما يستعمل هذا النحو، أعىن أنه يستصغر العظائم، . الذي كان مع دنو الدار، وقرب املزار
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وقد كنت قبل املوت أستعظم النوى فقد صارت الصغرى اليت : م منها، كقولهبإضافتها إىل ما هو أعظ
  : كانت العظمى وكقوله

  أجُل من السقم الذي أذهب السقما  امايا وإننميسلها اال ال ولم

 "ىيه يوسِلمنها الَع وعليه  اَهرية الَِبوبه يضمن على الب"

د يف . عد منها وإن كان من نوعها، النه أشرف منها جوهراً وفعالأي يضن على الربية أن يفكأنه أمنا يع
. الا عليه: نوع آخر غري نوع اإلنسان، وال ينفس بالربية عليه، ألن خطره أنفس من خطرها، فتقديره

 أي يحزن على أن يعد منها، فُيبخس حقه، وال:  للعلم ا، وكذلك يحزن عليه منها"فحذف عليه"

  .يحزن عليها من كونه معدوداً فيها بالنوعية، ألا دونه يف القدر واخلطر

  .إنه إمنا يحزن عليه من بينهم إذا هلك، ال عليها إذا هلكت، لعجز غنائها عن غنائه: وإن شئت قلت

  .فمن على القول االول للعلة أي من أجلها، وعلى القول الثاين مبعىن من بينها

بدل إبداالً صحيحاً للردف، يف قول أىب احلسن وهو ختفيف قياسي يف قول أىب ؛ فأ"يءسى": وأراد
  .عثمان؛ النه يرى الردف يالتخفيف القياسي معامل للفظ

  : وله ايضا

"تْكرإبراهيم صافيةُ الخمِر م كِْر  ابنسكِر السنئتها من شارٍب مفَه"  

وقال مسكر . مر أسكرا بفضل سكر أرحيتكأي أنت سكران صاحياُ بأرحيية خلتك؛ فإذا شربت اخل
وهو أذهب يف الشعر وأغرب؛ . السكِر ومل يقل مسكر اخلمر ألن إسكاره السكر أبلغ من إسكاره اخلمر

: مرتك؛ وإمنا هو مرأتك؛ فأبدل إبداالً صحيحاً، كقوله: وقال. ألن العرض ال حيملُ عرضاً؛ فتفهمه

"فارعى فزارة ال هناك املرتع".  

    :  ايضاوله

 "مِك وأرحنألخُوِك ثم أرقُ م  يا أخت معتنق الفوارِس في الوغى"

 "مالمحبوس تُصيب فيما تحك أن  دهناف وعإليك مع العف يرنُو"

أي يف : "مث". يعين نفسه: "ألخوِك". جعلها أختاً تعففاً عنها، وترتهاً عن الفجور ا. خياطب حمبوبته: قيل
 أرق منك يف اهلوال وأرحم، ذلك على قساوته يف احلرب، برنو إليك "اعتناق الفوارس" و .موضع القتال
  .البيت. . . مع العفاف 

أي أن أخاك وهو يعين نفسه ينظر إليك فيعجبه حسنك، إال أنه يعف تشرفاً ال تديناً، وعنده مع عفته، أن 
  .اوس تصيب يف حكمها الذي هو نكاح األخوات
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أخوك على شدته وبسالته، أرق منك وأرحم، : إنه يتعزل بأخت رجل شجاع، فيقول هلا: إن شئت قلت
مث أخرب عنه أنه يرنو إليها مع العفاف الذي توجبه منافرة الطبيعة لنكاح األخوات، فيذُم نفسه على ذلك 

  .وعنده أن اوس تصيب يف نكاح األخوات. العفاف الطبيعي

  .ال ينبغي أن يلتفت إليه لسخفهوقد قيل يف هني البيتني قول 

  : ولو عىن القبيلة لقال إن جموس كقوله. اراد اوسيني، فلذلك أجل عليه األلف والالم: وقولُه اوس

 ارامجوس تَستَِعر اسِتع كنَار  اًنب وهأريك برقاً ه أحار

 "آنها األولى لراع األسحم ولو  راعتك رائعةُ البياض بعارضي"

 "راعية"والعرب تصف املرعى بالسواد، فاذا حلت الشيبةُ جعلوها . اول ما يظهر من الشيب: الرائعة

  .لذهاب السواد، كما تذهب الراعيةُ من املاشية حضرة املرعى

أي لو تقدم البياض قبل السواد، مث أعقبه السواد لكان اروع؛ ألن السواد : "ولو آا االوىل لراع األسحم"
  .بياض وأهولأروع من ال

 "مللة ال يظعِعفٍة فل ذا  والظُّلم من شيم النُّفُوِس فإن تجد"

وتأليف النفوس من . وضع الشيء يف غري موضعه: ومعىن الظلم. والظلم من تأليف خلق النفوس: املعىن
وهي ما اعتدلت صلح . من حار رطب، وبارد رطب، وحار يابس، وبارد يابس: اربعة أشياء متنافرة

  جلسم، واذا اختلفت فسد اجلسم، فهل يوجد؟ ا

  "ويكون أكذب ما يكون ويقسم  اًأصغر ما تراه ناطق وتراه"

  : أي يعظم ساكناً يبته، فيغر من رآه، فاذا تكلم صغر من لكنته، كقوله

 ِملكأو نقصه في الت زيادته  وكائن ترى من صامٍت لك معجٍب

  .أي إذا تناهى يف الكذب أقسم عليه أنه حق له: "يقسمويكون أكذب ما يكون و"

  : وله ايضا

 "سيفُه من الغرِق آمنه  كُن لُجنة أيها السماح فقد"

أيها السماح اعظُم، حىت تكون لُجة مهلكة ملا : فيقول. الُّلجة مهلكه لألرواح، والسماح مهلكة للمال
وملا جعل السماح جلة استعار اسم الغرق . ما تتلفه أنتله، فإن سيفه حيلف عليه باإلغارة والنهبة مجيع 

  : ونظري هذا قول الشاعر. للفقر

  .ومن يفتِقر من سائر الناس يسأِل  ِهامسشْ بيفتقر منا يع ومن
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، "العوطب"كن حبراً، ألن اللجة اهول ما يف البحر أال ترى أن العرب تسنيها : كن لُجة، ومل يقل: وقال
  .فيها من العطب أو يخاف، ومل يسموا مجلة البحر عوطَباملا حيدث 

  : وله ايضا

  "تأتي الندى ويذاع عنك فتكره  هببالوشاة إذا ذكرتُك أش أنا"

الكرمي يكره ذكر إحسانه إىل مؤمليه، حذار أن يظنوا ذكر ذاك اعتداداً به عليهم ومنا، فكأن من يذكره 
والقطعة رائية؛ وال تكون هائية؛ ألن بعد هذا البيت بيتاً آخره .  إشاعته؛ وينم بهعنه؛ يشيع عنه ما يكره

"رهصما قبلها؛ وهاء اإلضمار املتحرك ما قبلها؛ ال تكون رويا"ن ؛ فهذه هاء إضمار؛ متحرك.  

: قُلت. باهلاء فقفى "أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه"قد قال يف املصراع االول من هذا الشعر : فإن قال قائل

 مع "إذا ذكرتك أمثلُ": وليس الشعر مبصرع، وإمنا هو يف البعد من التصريع، مبرتلته لو قال. مل يقف اء
  .فهذا احتيالُ لطفه له أهل بغداد. قوله تكره

والذي عندي أن أبا الطيب كان جاهال بصناعة القوايف؛ فاا مهنة دقيقة يعجز عنها الشعراء؛ ويفلطون 
  .نعم؛ وقلَّ من يعرفها من النويني إال اخلليل وأبا احلسن إماميها وقليالً بعدمها. فيها

  : وله ايضا

  "أصاب الحدور السهل في المرتقى الصعِب  ِهونفُين جاك بينتْ عقخُل ومن"

    

ينك، أصاب ولكن من كانت له عني كع. أي أن قليب مترته مبناعته؛ أي بشجاعته؛ دافع عن نفسه ببأسه
واالحندار سهل، واالؤتقاء . أي فذلك ممكن لك مىن على متنعه على غريك. األمر الصعب بالسعى السهل

  : فمن كان االرتقاء عليه يف سهولة االحندار؛ فكل صعب له سهل، كقول البحتري. صعب

 درحلسكُون الجأش منُ كأنه  ومصعد في هضاب المجد يطلُعها

طيب باملقابلة بني احلدور السهل واملرتقى الصعب؛ لسرى طبيعة الضد يف الوصفني وقد بالغ أبو ال
ولو أمكنه أن يقابل احلدور بالصعود؛ لكان أذهب . قابل احلدور باملرتقى، والسهل بالصعب. واملوصوفني
  .ليوازن اللفظني. يف الصنعة

  : وله ايضا

  "لدمع أشفاه ساجمهبأن تُسعدا وا  هكالربع أشجاه طاسم وفاُؤكُما"

وإمنا كثرت خماطبة العرب خليلني وصاحبني؛ دون أقل أو أكثر؛ ألن أقل السفر املترافقني . خياطب خليله
فاذا . يذهبون يف ذلك إىل أنه إن اختلف االثنان قتل األقوى األضعف. ثالثة، فالواحد خياطب صاحبيه
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. ك مل يصطحب يف األكثر أقلُّ من ثالثة هلذه العلةفلذل. كان هلما ثاث؛ توسط فحال بينهما يف األغلب

هذا معىن خماطبة العرب يف أغلب األمر االثنني، حىت جتاوزوا يف ذلك إىل أن خاطبوا الواحد خبطاب 
فإن تزجراىن يابن : وقال. ياحرسي اضربا عنقه: ومن كالمهم. "ألْقَيا يف جهنم": االثنني؛ كقوله تعاىل

: وال يكون فعال، ملقابتله إياه بقوله. أشده إشجاء وإحزاناً: وأشجاه. الدارس: والطاسمعفان أزدجر 

وفاؤكما أيها اخلليالن بأن تسعداين على بكائي يف هذا الربع : يقول. اسم ال فعل: وأشفى. أشفاه
وفاؤكما الدارس، كهذا الربع الذي بكيته، وذلك يف ترك املساعدة يف الوقت به معي، ففي ذلك أشبه 

أي ال تلوماين على البكاء، فان أشفى الدمع : "والدمع أشفاه سامجه": مث قال. للربع دروساً وطُموسا
وفاؤكما : أي. أي باإلسعاد وبالدمع الذي أشفاه سامجه: "والدمع أشفاه سامجه"وقد جيوز، . سامجه

  .باإلسعاد يل، والبكاء معي

"من  قد قارب العدم، كما أن الربع "دارس وقكذلك، فكال كما أشجاه يل مادرس، وقد يقنع املش
  : صاحبه أن يقف معه على الربع عاذالً، أو عاذراً، وإن مل يشركه يف شوق وال بكاء، كقول البحتري

 معيناً أو عاذراً أو عذوالَ أو  قف مشُوقا أو مسعداً أو حزيناً

ال مشوقني وال : أبيا موافقته على وجهفقد جيوز أن يكون أبو الطيب عدم هذا كله من خليله، و
  .مسعدين، وال عاذرين

وبالدمع الذي أشفاه ساجمه، يعين .  أي باإلسعاد"بأن تسعدا"والدمع على هذا، معطوف على موضع 
وال تكون متعلقة . متعلق مبحذوف أي وفاؤكما باإلسعاد: "بأن تسعدا"والباء يف . بكاه معه

 فمحال أن خترب عن االسم وقد بقى ما "كالربع": خربت عنها بقولك االوىل، ألنك قد أ"وفاؤكما"ب
فكما ال خيرب عن االسم قبل متام حروفه، كذلك ال خترب عنه وقد . يتعلق به، ألن هذا املتعلق به جزء منه

  .بقى ماهو جزء منه

  "على العيس نور والخُدور كما كمائمه  ام إنِك اُهللااَ بيانوح سقاِك"

فلما أبصرها . ى يف هذا البيت على مذاهب العرب وطرائقهم، ألم يحيون بالنوار وأصناف االزهارجر
  .ودعا لنفسه أن حييا بذلك النور. يف اخلدور جعلها نوراً يف كمه، فدعا له بالسقيل، لينعم وحيسن

  "أثاب بها معيى المطى ورازمه  رٍةظفرت منك العيون بنظ إذا"

فتنشط . أن النظر إليها سبب لقول الشعر فيها، والتغىن به يف الطرق، ومجيع ما يتصرفون، وحيدون بهيريد 
  .إذ من طبعها أن تنشط للحداء. اإلبل لذلك
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فقفى على حتى ألحظك اخرى، فترد على ما أذهب االولى، وذلك أن لكل نظرة أنظرها تأثيراً في، 
ا، ألن الية ردهانثل المعى، فجة االولهقد عدتُ الم ذا 

 

    

 وهو من النشوء إىل الشباب، وعقبيه الشباب، وبعده :أي كمال العيش، يعين مجيع طبقاته، فأولُهن الصبا
. غائب لون العارضني، وهو الشيب مامل يقدم، فاذا قدم فقد كمل العيش، وما بعد الكمال إال النقص

، فيكون من "غائب" راجع إىل اللون، وال يكون راجعاً إىل اللون، وال يكون راجعاً إىل "قادمه"واهلاء يف 
غائب : ه، وليس كذلك إذا كان مضافاً إىل اللون، ألن لون جنس انقسم إىل نوعنيإضافة الشيء إىل نفس

وتكملة العيش الصبا وعقيبه، سواد الشعر وبياصه، النه إذا كان : وقادم؛ والنوع غري اجلنس، فكأنه قال
  البياض غالباً، فالسواد حاضرز 

"حيا بارقٍِ في فازة أنا شا  همن ماء الشبيبة كُل وأحسنئمه"  

. اخلصب، ويعين به سيف الدولة:  يعين فازة ديباج ضربت لسيف الدولة، واحليا هنا"يف فازة": قوله

  .الناظر: والشائم

  "تجول مذا كيه وتدأى ضراغمه  امضربته اليرح ماج كأن إذا"

هذه الصور أي هذه الفازة مصورةٌ بصورة خيل وأسد، فاذا مرت به الريح حركت الفازة، فتحركت 
ومن . أي مترا سريعاً: حبركاا، فتخيل أن مذاكيها، وهي اخليل املصورة فيها جتول، وان ضراغمها تدأى

وان يكون . واحدها ِضرغم وِضرغام وِضراغمة. األسد: والضراغم. أي مس املشى لتختل: "تأى"روى 
 ألن األلف إذا كانت "ضراغيم"زم يف البيت مجع ِضرغم أوىل، ىنه إن كان مجع ِضرغام أو ضرغامة، ل

والبكرات الفُسج : رابعة يف الواحد، صارت ياء يف اجلميع ثابتة، إال أن يضطر شاعر، كما أنشد سيبويه
العطامسا وامنا حكمه العطاميس، فحذف للضرورة، فإن يكن ضراغمه مجع ضرغم وهي لغة مشهورة 

  : لضرورةحكاها ابن دوريد وغريه، أوجه من أن يوجه على ا

"هبح مما تُغيرمل  فَقَد مل ضوء الصه والليل مما تُزاحم سواد" 

 "حديد الهند مما تالطمه ومل  دورهدقٌ صالقنا مما ت ومل"

 يف البيت من الغرية، يريد أن الصبح يغار من كثرة ما تفعل فيه، من قبله "تغريه"ذكر طاهر بن احلسني أن 
ال، وكذلك الليل أيضا يفار من ذلك، النه يصريه يوماً، إلظهاره فيه السيوف إىل ضده، من شدة القت

  .والرماح، من ضيائها
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  .اراد تغري فيه، فحذف حرف اجلر اختصاراُ: قال ابو الفتح بن جىن

  . يف موضعها"تزامحه"أي تسرى فيه، فاستعمل : "تزامحه"وقال يف 

 وإمنا "تغريه"ليس هذا اراد بقوله : وقال الوحيد.  فيه"زاحمت" مفعول به، وليست مبعىن "تزامحه"واهلاء يف 
اراد أنك تسري يف بياض احلديد، من البيض والروع، فكأن الصبح يغار عليه إذا رأى ضياء غريه قد ألبس 

  .به

  . أي تالطمه بأمثاله"ومل حديد اهلند مما تالطمه": وقوله. يزاحم الليل الذي هو الظلمة

  "وأنفذُ مما في الجفُون عزائمه  يبةًق همرافتحت ال قبائعها"

  .وعزائمه أنفذُ من شفار سيوفهم. يريد ام يسترون سيوفهم وخيفوا هيبة وخمافة من سيف الدولة

"ه  اهمن العقبان يزحفُ تحت سحابإذا استسقت سقتها صوارم سحاب"  

  :  كناية عن اخليل، كما قال يف أول البيت"العقبان": ، فيكون قوله"فوقها": ويروى

افراخُ الفُتخ أنك زرته تظُن  بأماتها وهي العتاقُ الصالدم  

عن واحده باهلاء، ذلك تذكريه وتأنيثه، فأنث يف قوله . مجع سحابة: السحاب حتتها"وكل مجع ينقص" ،
وأن هذا الشعر موصولٌ، وال ميكنه هنا غري ذلك، ملكان الوزن، . صوارمه، أخذاً باألمرين:وذكر يف قوله

وقيل تأنيث هذا النوع على اجلمع، وتذكريه على . ليس له خروج، أعىن أنه ليس بعد هائه حرف لني
أي قد حشرت العقبان يف أفق جيشه، وثقةً منها مبا يقتلون، فيكون رزقاً هلذه العقبان، كقول . اجلنس
  : األفوه

  ماررأي عيٍن ثقة أن ستُ  الطير على آثارها وترى

فالعقبان على هذا اجليش كالسحاب، لتكاثُفها واشتباكها ولوا واجليش حتت هذا السحاب، الذي هو 
وجعل . فإذا الذي هو اجليش، بأن تضع هلا القتلى فترتل عليها، فتخصب. من العقبان، سحاب آخر

  .ى هو الذي يسقي االسفلاألسفل يسقى األعلى؛ إغراباً، النه بعكس ما جرت عليه العادة، من أن االعل

 وامنا العقبان وسائر سباع الطري مستطعمةٌ ال مستسِقيةٌ؛ النه ذكر السحاب؛ "إذا استسقت": وقال
    تروت مباء البحر مث ترفعت : كقول أىب ذُؤيب يف صفة السحاب. والسحاب مسٍق

ارمه، فيكون ضرباً من صو:  على لفظ التذكري؛ توطئة لقوله"يزحف"ومن احلسن أن تكون الرواية 
كتيبةٌ جرارة، أي ال تقُدر على السري إال رويداً؛ : وجعلها تزحف لكثرة اجليش، كما قالوا. اإلشعار
  .لكثرا

  "على ظهر عزٍم مؤيداٍت قوائمه  صروف الدهر حتى لقيتُه سلكتُ"
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  . . .متعلقة بسلكت : وعلى. عائدة على سيف الدولة: اهلاء يف لقيته

  .إن عزمه قوى مؤيد؛ فاستعار انه ركبه ويسلك صروف الدهر عليه: عىنفامل

  : وله ايضا

"أأطرح عن كتِفي وأطلُب هالمجد  ك الغيث في غمدي وأنتجعوأتر"  

فهذا من باب االستغاء . كىن باد عن الرمح الذي حيمل على الكتف معتقالً، ملا كان اد يكتسب به
ما زيد إال أكل : كقوهلم. جعل الرمح هو اد مبالغة: وإن شئت قلت.  املُسببعن ذكر السبب بذكر

أي أطلب : "وأطلبه".  وهو الرمح ايضا، إلدراك اد به"أي ذا اد"كان احلذف؛ : وإن شئت: وشرب
وليس الغيثُ هنا . يعين السف الذي هو سبب خصب املعيشة: وأترك الغيث يف غمدي. أثراً بعد عني

جعله الغيث مبالغة، إذ كان سبباً له، مث قال وأطلب : وإن شئت قلت. وامنا عىن الغيث.  السيفذات
اخلري يف ": الرزق على غري هذا الوجه الذي ال يكْرم عيش وال يصب إال به، كقول النيب عليه السالم

  ."السيف واخلري مع السيف

  .حسن لفظ االنتجاع لتقدم ذكر الغيثو. نجعة: مث صار كل طلب. طلب الكأل: زأصل االنتجاع

  "سود الغمام فظنوا أنها قزع  الدمستُق عينيه وقد طلعت ذم"

 ،مث توهم جيش سيف الدولة قليالً وهو كثري، فأقدم اغتراراً مبا خيلته اليه عينه ،أي غرت الدمستف عيناه
لى ما هو به من الكثرة، النه لو صدقتاه مل يقدم فذم عينيه وال مهما اذ مل خترباه باليقني، فَترياه اجليش ع

عع السحاب، وهو كسود الغمام، وامنا شبهه : يقول. قطع السحاب املفترقة: والقَزظن اجليش قليال كقز
بالغمام السود، النه أهول منظراً؛ وألن فيه صواعق بال غيٍث، فهي أشبه بصفة اجليوش من جهة العاقبة 

  .وكل ذلك إىل السواد. كتيبة جأواء وخضراء وخصيف: م قالواواللون، أال تراه

ذم الدمستق عينيه حني أومهتاه اجليش قليالً وهو كثري، فأقدم، وكان أذهب يف الصنعة لو : فتلخيص البيت
، بلفظ اإلفراد النه إخبار عن الدمستق، ولكنه محل الضمري عليه "فظن":  أن يقول-اتزن دون زحاٍف 

  .هوعلى من حول

  "فالطعن يفتح في األجواِف ما تسع  مهكلُستم لتتلقاه كأنما"

أي كأن خيله تريد سلُوك عداه، كما يسلك السهم الرمية مث ميرق، فالطعن يفتح يف أجوافهم ماتسع 
  : كقول قيس بن اخلطيم. اخليل، إشادة بالطعن، وتشيعاً له

  ائم من دوتها ماوراءهايرى ق  بها كفى فأنهرتُ فتقها سلكتُ

  .وأراد ماتسع اخليل؛ فحذف املفعول، لتقدم ذكر اخليل
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  "على نفوسهم المقورة المزع  دون السهام ودون الفر طافحةً"

أي قد تغشتهم اخليلُ حىت صارت أقرب إليهم من السهام اليت فيهم، مبالغة وليس حبقيقة، ألن السهام اليت 
على ": وقال. أي أن اخليل متنعهم الفرار: "دون الفر"و.  من اخليل اليت عليهمفيهم، أقرب اليهم

، ومل يقل على أبدام؛ ألن نفوسهم قد فاضت عن أبدام، فكان اخليل تسبق السهام وتفوت "نفوسهم
قها  فيكون املُقْورةُ على هذا الدروع اليت قد أخل"دون السهام ودون القر"ويروى . حىت تغىن عن الفر

اليت قد متزقت :  على هذا"املُزع" املتجردة و- التداول؛ حىت عادت كاملقورة من اخليل وهي الضامرة 
فيكون املعىن أنه ال تقيهم الكُسى حراً وال برداً؛ . أشالؤها أي قد متزقت كما يتمزع اللحم أي يتبدد

  .والرواية االوىل أصح. ولكن هذه الدروع املقورة

  "أظمى تُفارقُ منه أختها الظلع  الجاً حال بينهمدعا العلج ع إذا"

    

ظمآن إىل الدم؛ واالول أوىل؛ إذ لو كان من الظمأ لكان حرياً أن يسمع : أمسر؛ وقيل: رمح أظمى
 وال "الَ هناِك املَرتع": إال أن مثل هذا اإلبدال قد جيوز يف الضرورة كقوله. مهموزاً، ومل أمسعه كذلك

إذذا تداعى العلجان : يقول. األمسر: ىل توجيه ذلك هنا، اذ املشهور يف كتب اللغة أن األظمىحاجة بنا إ
. لتناذر أو تشاور أو تناحر، حال بينهما رمح أظمى يدخل بني الضلعني؛ فيفرج بينهما حىت يتفرقا

نعة لو اتزن له وكان من حسن الص. "حال بينهما": وحسن ذلك املفارقة هنا لقوله. أي من أجله: "منه"و
؛ ألن األخوة والصحبة من باب "أختها الضلع": إذا دعا العلج صاحبه ليوازي به قوله:  أن يقول-

  .إذا دعا العلج صاحبه أو أخاه: املضاف ولكنه ذلك اراد؛ كأنه قال

 "ه ورعالأمين م للباتراِت  كم من حشاشة بطريٍق تضمنها"

القيد ونفى الورع عنه إغراباً : واألمني هنا. السيوف القاطعة: والباترات. وقيل، بقيتها. النفس: احلُشاشة
وامنا مساه أميناً حلفظه على السيف ما استودعته إياه من األسارى؛ حىت يردهم إليه عند . بأمني ال ورع له

. العقلألن الورع إمنا يكون عن قصد، والقصد إمنا يكون لذى . وليس له ورع. القتل فهو أمني لذلك

  .ولو كان أميناً عاقالً لكان ورعاً إذا ال أمانة إال بورع. وكذلك أمانته غري حقيقة

  "ويطرد النوم عنه حين يضطجع  هبالخطو عنه حين يطُل يقاتُل"

  : ويطرد النوم عنه ترمن حلقه كقول أىب نواس. أي تقصر خطا هذا األسري بضيق القيد، إذا اراد أن خيطو

 خطوه عند القيام فصير لها  ام غنته على الساق حلقةإذا ق

  .واملقاتلة والطراد يف هذا البيت مستعاران
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  "خانُو األمير فجازاهم بما صنعوا  مكُللدمستِق إن المسلمين ل قل"

ه الطلب تركُ: وإسالمه إياهم له. خالفُهم له؛ بسعيهم إىل النهب وأسالب العدو املفزوعني: خيام اياه
  .بثأرهم؛ أو رضاه هلم ماحل م

"هم نياماً في دمائكُكإياهم فجعوا كأن  وجدنمو قتالكُم" 

لتحسبوهم منهم، فتتجافوا عنهم؛ وكأم هم اُوعون : اي خافوكُم؛ فألقوا نفوسهم يف دماء قتالكُم
كان املسلمون يأتون قتلى :  وقيل.بقتالكم، يلقون أنفسهم عليها كإلقاء املفجوع نفسه على القتيل تأسفاً

  .الروم يتخللوم؛ فينظرون من به رمق فيقتلونه، فبينما أكب عليهم املشركون فقتلوهم

  "والضرب يأخُذُ منكُم فوق ما يدع  بٍةهلل سا كُبفتاه تشُقُّكُم"

 ال "أنت الفىت كلُّ الفىت": ذهب يف لفظ الفىت إىل الرفع من شأن الفارس؛ كقوهلم. اي بفارسها: "بفتاها"
متدحه بالصرب والثبات والنجدة، ال تعين به الرجولة . انت الرجلُ: لكنه كقولك: يذهب به إىل فتاء السن

ذهب قوم إىل انه عىن أن القتلى أكثر من . "والضرب يأخذُ منكم فوق ما يدع"اليت هي الذكورية 
ني بذلك الكم؛ وانام؛ وامنا عىن أن الضرب يأخذ وهو لعمري قويلٌ والذي عندي انه مل يع. الناجني

. ما يدع: فهذا معىن قوله. النفوس، ويدع األبدان؛ والنفس فوق اجلسم يف لطف اجلوهر، وشرف العنصر

  .ال الكميه اليت ذهب اليها أوالً

  : وله ايضا

"و قا وههوبيداً عن ث يردارد  ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد"  

جيوز أن يعين اللباس؛ وان يعين بعض طوائف : والثوب هنا. كناية عن العفاف: "د يدا عن ثواير"
  : جسمها؛ كقول اآلخر

  لم يبلوا حرمة الرجله  مهجيب فتات خرقوا

اي متمكن ا، ال يتقي رقيباً النه ذلك يف النوم وأثبت : "وهو قادر"وقوله . يعين باجليب القُبل: قيل
يريد "إن قوله : ه قدرة يف نومه النه قد تتهيأ للنائم أفعال اليِقظ وإن كانت غري مقصودة، وقد قيللنفس

وامنا اراد وهو يقظان فلم يتزن له، فكىن بالقدرة عن . أن هذا إمنا هو يف اليقظة: "يدا عن ثوا وهو قادر
فأناب املقلوب يف املقابلة مناب . راقداليقظة ألن اليقظان أملك لذاته من النائم مع أن قادراً مقلوب لفظ 

وتلك . اي انه ميلك نفسه عن شهوته يف حال النوم: "ويعصي اهلوى وهو راقد". الضد الذي هو يقظان
حال ال يغلب فيه عقلُ شهوةً، ألن التحصيل حينئذ عازب؛ فهو يقرب بتمالكه عن حمبوبه يف احلال 
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  .الرقاد

  : فاف يف يقظته؛ كقوله هوانه اعتاد الع: ومجلة معىن البيت

في كُل مليحِة ضراتها ةَ  وترى المروة والفتوةَ واألبو 

    

أعىن أن . فاذا رآى الطيف أراه النوم ما تعود من العفة يف اليقظة فعف، فإن ذلك من خلق النفس كثري
يف فعل من والط. ترى يف حلمها ما تعودته يقظي؛ ولذلك علة ذكرها حذاق القدماء جالينوس وغريه

 من طاف يطيف؛ سمي باملصدر، ألن نسمع "فعال"وقد يكون . طاف يطوف اال أنا مل نسمع فيه طوفا
طاف يطيف عندنا من باب باع يبيع واسع وال أمحله على ما ذهب اليه اخلليل يف طاح يطيح قياساً عليه؛ 

  .ألن باب باع يبيع واسع كثري

ناهت : وحكى ابو زي. توهته:  إال تاه يتيه يف لغة من قال قليل، اليوجد هلا ات"طاح يطيح"وباب 
  :  على قول اخلليل" وتاه"لطاح"الركيةُ متيه وهو من الواو فهي ثالثة 

  وإن لم يكونوا ساجدين مساجد  والقوم صرعى كأنهم مخضبةٌ

د مخلقة ال نكباب اي هذه البالد مخضبة، الدماء فيها جارية واألشالء منكبة ومبطوحة فكأا مساج
  .القتلى وإن يكونوا ساجدين

  "وتطعن فيهم والرماح المكايد  مهالُوالسابقاتُ جب تُنكسهم"

فلما . من شأن تنكيسك هلم عن متون خيلهم وهو ركبان هلا: فيقول. تقلبهم على رؤسهم: تنكسهم
فلم ميكنك تنكيسهم بالرمح حينئذ، تركوا اخليل، وركبوا احلصون والقالع وقُنن اجلبال مكان اخليل؛ 

والرماح ": وقوله. كما كنت تنكسهم به فُرسانا، أقمت كيدك هلم مقام الرمح فنكستهم عن اجلبال به
ما كنت واصالً إليه : اي املكايد هي اليت قامت مقام الرماح ألنك وصلت باملكيدة إىل مثل: "املكايد

  ."والرماح املكايد":  بقوهلم"ات جباهلموالسابق": وقد أجاد ي تطبيقه قوله. بالرم

"تضيقُ  فتى يشتهي طُول البالد ووقتُه به أوقاته والمقاصد" 

اي مهته يقصر عنها الدهر فهو يشتهي طول الدهر ليسع مهته، وجيشه عظيم تضيق عنه البالد فهو يشتهي 
. قاصد أمكنةُ تضيق عن جيشهفألوقات أزمنة وتضيق عن مهته وامل. أن تسع البالد وتطول لتحمل مجعه

 فىت يشتهي طول جليشه وسعةَ األوقات هلمته فهتمه تضيق عنها - لو اتزن -ومتامه . ويف البيت حذف
  .األوقات وجيشه تضيق عنه البالد

  "وإن ال منى فيك السها والفراقد  درهان وبياشمس الزم أحبك"
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ألن . ورية وأنه يعم الليل والنهار بضوئه وهذا أحسنجعله مشس الزمان وبدره ليخرب عنه بكمال الن
املمدوح موجوده اراً وليالً فهو النهار مشس ولليل بدر، واختار البدر على القمر ألن القمر رمبا مل يغن 

وال خفاء مبا . وجعل غريه من األمالك باإلضافة إليه سهاً وفراقد. ضوؤه كبري غناء مع ما آثر ممن الوزن
أنا أحبك أيها امللك الذي هو : فيقول. مس والبدر وبني السها والفراقد من املراتب يف النوربني الش

امللوك كالشمس والبدر يف النجوم لعظم نفعك وجسامة غنائك يف نوعك وإن فيك أمالك؛ هم يف امللوك 
س والبدر ومها والفراقد يف الكواكب فكيف أطيع من هو كالسهام والفراقد فيمن هو كالشم. كالسها

والسها والفرقدان ال يتجزءان كنها وال من احدمها . بل احدمها مغن عنهما. مغنيان عن السها والفرقدين
مبا حوهلما، أو على أنه جعل كل جزء منهما فرقداً .  ألن مجعهما"الفرقدان"وامنا هو . "والفراقد": وقال

أم يقولون : املأمول منك الفراقد وحكى سيبويهودون اجلدى : وقد فعلت العرب ذلك قبله كثرياً كقوله
  . جعلوا كل جزء منه عثنونا"ذو عثانني"للبعري 

  : أنشده سيبويه: وقال جرير

  شاب المفارقُ واكتسبن قتيرا  االعواذُل ما لجهلك بعدم قال

  : وله ايضا

"عنك وفيه قص يحيد ر أن ينال وفيه طُوُل  دالمحويقص"  

فؤاد القرن ختذُل يده فيحيد رحمه عنك مهابة لك بعد أن سده ويقصر الرمح أيضاً أن ينالك اي هيبتك يف 
وامنا يعىن بطول الرمح العمل به وجودة التصريف له . هذا القرنُ به حذره إقدامك عليه وإن كان طويال

  .ضعفألن الطُّول عيب وذلك أن الرمح إذا كان طويالً خان ف. ال الطول الذي هو ضد القصر

  : وله ايضا

 "ازِلقُبيل الشفُون إلى ن  شفن لخمٍس إلى من طلبن"

والعرب تغلب يف مثل هذا . اي بعد مخٍس بني يوم ولية: "خلمس". النظر من فوق إىل أسفل: الشفن
  .املؤنث على املذكر، لسبق الليلة يف تاريخ الشهر

    

حل ليالً واراً فما نزلوا عنها حىت هجمت م اي ركبت فُرسانك خيلهم إىل عدوهم وطووا عليها املرا
اي لو يرتل أحد منهم . فكان نظرهن إىل من طلبته من العدو قبل نظرهن إىل نازٍل عنهن. على مطلوم

  .وامنا أدركوا ما طلبوه مث كان الرتول بعد ذلك. عنها فتنظر إليه

  "نوافر كالنحل والعاسِل  هدامينحزن قُ فأقبلن"
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ينفعلن ويتحوزن فقبلت الواو ألفا النفتاح ما قبلها، فالتقى بذلك ساكنان فحذف االول ال : ينحزن
فاقتضى . وهي بينك وبينه نوافر. اي كانت خيلُ عدوك أمامك وهو يف آخرها من خوفك. لتقائهما

العسل البيت ثالث تشبيهات اختصرها بأن ردها إىل اثنني وشرح ذلك أنه شبه املمدوح بالعاسل وعدوه ب
: وعىن باخليل هنا. املطلوب للشور وصحابه بالنحل اليت ينفرها العاسلُ ليصل إىل العسل املطلوب

واكتفى من تشبيهه عدوه بالعسل لفظاً ألن كالمه يقتضي ذلك وهو من حسن دليل . أصحاب اخليل
اي ينحاز بعضهم إىل : "ينحزن قدامه": اخلطاب؛ النه إذا كان عاسلٌ وحنل فهناك عسلٌ ال حمالة، وقوله

  .بعض

 "بين كاذتى البائِل كما  وما بين كاذَتَى المستغيِر"

الفرس املُغري، بناه على : واملستغري. بلغ الكاذة: قالوا ثوب مكُوذ. حلم الفخذ ألفُه منقبلة عن واو: الكاَذة
  .علاستفعل ألنه طلب، والطلب يأيت على استفعل كثرياًعليه بين سيبويه باب استف

  .قد تفؤج ما بني أفخاذها: يقول

  "ومصبوحٍة لبن الشائِل  يٍةل ردينكُ ينفُلق"

إن خيل سيف الدولة لقيت مع اخلارجي بعد جهدها أشد األعراب الذين يغذُون اخليل الكرام اليت : يقول
هالك أصحابه  على ناقة قد تيقن است"خلارجي من األعراب يقاتل"ولقيت جيشاً . تثر باللنب عند قلتة

  .فأعرض عن ركوب اخليل ووصفه حباله يف كذبه ودعواه. دونه

واخليل أمنا تغذى بلنب لشائلة ألن اللنب إذا خف مرأ . اليت خف لبنها: الالقح، وباهلاء: أمنا الشائل بغري هاء
 ما اصطُبح املسقيةُ الصبوح وهو: واملصبوحة. وجنع وامنا اراد هذا الشاعر الشائلة فحذف اهلاء للضرورة

  : وأنشد سيبويه. اي كل قناة ردينية وفرس ملبونٍة وهي أقوى اخليول. بالغداة حاراً

  المخص من أمامه ومن دون  ونباليحمل الفارس إال المل

 "ُلاجتمعت ٍدرةُ الحاف كما  مهذانع شُيجم وطعٍن"

  .اللنب جيتمع يف الضرع: والدرة. من شذ منهم: "شذلنهم"

. إما أن يكون جملة فيعين به الناقة فيكون من باب ناقة بازل اي من املؤنث الذي ال هاء فيه: "واحلافلُ"

أنه عىن : ومعىن البيت. وإما أن يكون جزءا فيعين به الضرع وهو عندي أجود ألنه موضع حتفل اللنب
 تجمع الدرةُ يف الضرع طعنت كل طعنة عظيمة جتمع املتفرقني على صاحبها، تعجباً من سعتها، كما

  : املُحفل كقول الشاعر

لهم دوار جيمإذا  تركتُ بني اله تمضي جماعتهم تعود 
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. أعىن أن هاء التأنيث تعاقب الفتحة ومثله برك وبركة وهي الصدر. والدرة يف الدر كاحليلة يف احللي

  .وحب وحبة وهي بذور الصحراء

  "نك الشامِلفأثنت بإحسا  منهم ربيع السباع وأنبت"

فالن يرعى :  إمنا هو على املثل كما قيل"ربيع للسباع"واالول . أقام األشالء للسباع، مقام الربيع للماشية
  : وحنوه قوله. يقول ألقيت هلا األشالء فأخصبت كما ختصب السوام يف الربيع. يف حلوم الناس

  اللحمترعى الظُّبا في خصيب نبتُه   ائلةريط جنبقُرى ه وأصبحت

مبالغةٌ : " بإحسانك الشامل-فأثنت ": وقوله. يعين الرءوس جعلها خصيبة إشعاراً بأن أصحاا شبان
إن السباع قد اعتادت ذلك منهم حىت عقلت أنه من : ولكن يقول. وإفراط ومذهب شعري غري حقيقي

  .لدنه فشكرت لذلك

  "له شيةُ األبلق الجائل  لك من خبٍر شائٍع وكم"

فإذا جال . وذلك أن األبلق مشهور يف موضعه.  خربك مشهور ظاهر شهرته كشهرة األبلق اجلائلاي
  .وكذلك خربك سائر مشهور يف كل موضع. كان أشهر له، ألنه يعرف يف مواضع

  : وله ايضا

  "مواهبدر الملولِك لدرها أغبار وإن وهب الملوك  هول"

    

وأوضح . هباتك كأول الدر، وهبات امللوك كبقايا اللنب بعد احللب: فيقول. بقية اللنب يف الضرع: الغرب
إن مواهب امللوك وإن كثُرت وغزرت باإلضافة إىل مواهبك، كالغرب باإلضافة إىل الدر : من هذا أن يقول

مجلة يف موضع : "در امللوك لدرها أغبار": هوالالم يف قول. واالول وجيه. الذي هو أغزر اللنب؛ فهذا أبني
واذا رددت هذه اجلملة إىل املفرد، فكأنه . وله مواهب در امللوك لدرها أغبار: فكأنه قال. الصفة للنكرة

فهذا يحسن معىن البيت ويدلك . أجزل اهلبةَ: معناه: "وإن وهب امللوك": وله مواهب فائقة وقوله: قال
 وال يكون وهب هنا جمردة من "وإن وهب امللوك":  فقد اوضح ما اراده يف قوله"وكدر املل": عليه قوله

  .معىن الغزارة ألن املمدوح إذا فاق واهباً غري مجزل، مل يك ذلك فضالً إمنا فضله أن يفوق املُجزلني

  "ينضى المطى ويقرب المستار  ما نا من ودادك مضمر وبدون"

لوداد الذي أضمره لك تعمل املطى يف األسفار إىل املودود حىت تنضى، فيقرب بذلك اي بأقل من هذا ا
  : وذلك أن الشوق حيمل على احتثاث املطى وإغذاذ السري كقول الشاعر. ما كان بعيدا

  كفى سائقاً بالشوق بين األضالع  اهثحعليها سائقاً يست كأن
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  : وقال

وعود إذا خ  قليل الذئب عاودت ضربهاج شوق من معاهدها كبر  

ري: واملُستارفتعل من السيقرب املوضع الذي يسار إليه: اي. م.  

  : وله ايضا

  "وكذا تقلقُ البحور العظام  اينوكذا تطلع البدور عل"

اي إن مهتك ال تستقر ألن شيمتك احلركة كما أن البدر شأنه احلركة دائماً كلما غاب من موضع طلع 
. وكىن بالقلق عن التموج ألن القلق ضد الطمأنينة واالستقرار. وكذلك البحر يتموج فال يستقرعلى خر 

اي مثل طلوعك تطلع البدور ومثل قلفلك تفلق البحر ومثل طلوعه . جمرور يف موضع نصب: "كذا"و 
مؤازرة : "العظام": لهوقو. يطلوع البدر وقلته بقلق البحر إشعاراً أن املمدوح كالبدر مجاالً وكالبحر نواالً

  .للبدور النه لو قال البحور ومل يذكر العظام مل يك مطابقاً للبدور، فتفهمه

 "دامالفهاقُ واألقُ تتالقى  والذي يضرب الكتائب حتى"

مواصل األعناق يف الرءوس اي ينقص األعضاء : وقيل الفهاهة. ما بلى الرأس من فقر العنق: الفقهة
  .يضرب اهلام، فتسقط على األقدام: وإن شئت قلت.  طرفا اجلسم على بعد بينهماويبضعها، حىت يلتقي

"فكير من الشجاع التوقي  من البليغ الكالم وكثير"  

اي هيبته تروع قلوب ذوي النجدة وقلوب ذوي البالغة ألن هذا املمدوح شجاع بليغ قد بلغ الغاية يف 
منازله أن يحسن التوقي من هذا املمدوح وال يتحدث بالظهور الفضليتني، فأبعد غايات الشجاع وأعلى 

وأبعد غايات البليغ أن يقدم فيسلم عليه وال يتحدث بإسهاٍب يف خماطبته . عليه ألن ذلك منه سفه رأي
  : وهذا يف أسلوب قول الشاعر. وال إطناب

 مستين يبيكلم إال ح فال  بغضى حياء ويغضى من مهابتِه

  .يب فضل ذكر الشجاعة والبالغة يف بيت واحد وإفراد كل واحد من الفضليتني مبصراعوألىب الط

  : وله ايضا

  "فلما تعارفنا ضربن بها عنا  الةإلينا بالسياط جه ضربن"

وذلك أن سرية الروم رأت جيش سيف الدولة فظننته جيشها فهمزت حنوه تريد . يصف خيل الروم
قوا أا خيل اإلسالم، فانصرفوا هاربني عنها مجدين يضربوا بالسياط اللحاق، فتبني هلم بل أن يلح
اي : تعارفنا: وقوله. ملا عدا الشيء اي مبعدين عنا هلا:  ها هنا"عن"و. لإلدبار كما يضربوا لإلقبال

  .افترقنا فعرفونا وعرفناهم
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  "للدنافدعنْا نكُن قبل الضراِب القنَا ا  كُنت سيف الدولة العضب فيهم وإن"

ذكر على اللفظ ألن القنا وإن كان مجع قناة فلفظه لفظ املذكور وما خرج من اجلمع على . اللني: اللدن
إن كنت انت سيف الدولة والسيف أشرف السالح، وهو : يقول. هذه الصورة جاز تذكريه وتأنيثه

ذ رماحا وقدمنا، فإذا فنينا أو املستغاث به إذا اشتد البأس، ألن الرماح والسهام قد فنيت فعدنا حنن حينئ
وهذا حنو قول . قاربنا ذلك فكن انت سيف الدولة الذي يكون به الضراب اذ ال يباشر ذلك إال مثلُك

  .اآلخر

  : فلما مل ندع قوساً وسهما مشيناه حنوهم ومشوا إلينا وله ايضا

  "ومن له في الفضائل الخير  ردهماء تين يامط اخترتُ"

    

: وقوله. تا، وهاتا، وتى، وهاتى: هاتني الفرسني، فاكتقى اإلشارة من التنبيه تقول العربراد دمهاء 

 "يامطر": عطف على قوله: "ومن له يف الفضائل اخلري". خياطب سيف الدولة جعله مطراً جبوده: يامطر

اراد . ة أشرفهاي له من الفضائل أشرفها، أو من نوع كل فضيل. مجع خرية وهو الشيء املختار: واخلري
  ."من" موضع "يف"ومن له من الفضائل اخلري فوضع 

  .اخلصلة اليت يستحق ا الفضل، وضدها الرذيلة: والفضيلة

  : وله ايضا

  "كثوم السر صادقةٌ المقاِل  حصان مثل ماء المزن فيه"

 االرض وممازجته اي هذه املرأة حصان طاهرة نقية من الشوب كماء املُزن يف املُزنْ قبل احنطاطه إىل
يعين حماسن خلقها وخلقها؛ وكتمها : كيوم السر. راجعة إىل املُزن: "فيه"فاهلاء يف قوله . طبيعة التراب

وملا كىن بالسر عن احملاسن اخللقية واخلُلُقية كىن عن صوا . صوا له حىت ال يطلع عليه منها: إياه
 اي ال تدخل يف "صادقة املقال". ا جيب أال يعرف من النساءوكأنه إمنا مسي ذلك سراً النه مم. بالكتمان

ريبة فتحتاج إىل افتعال التأويل والتحيل لالعتذار، ولكنها حسنة اخلفايا ساملة اإلرادة، فصدقُها يغنيها عن 
وصفها بصدق املقال مطلقاً ألن ذلك من أجل ما يمدح به وال حفاء : وإن شئت قلت. التماس الكذب

  .لصدقمبزية ا

  "على علل الغرائب والدخاِل  اًغيضتْ بحارِك ياجموم فال"

: والغرائب. أن تدخل بعريا قد شرب بني بعريين مل يشربا: والدخال. كثري املاء، وكذلك البئر: حبر مجوم

وألضربنكُم ضرب غرائب "اإلبل الواردة حياض غري أهلها فهي مدفوعة عنها ممنوعة دوا كقل احلجاج 
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. الشرب الثاين من النهل:  والعلَلَ"وغيض املاء".  وغيضت، نقصت غامض املاء وغضته ويف الترتيل"اإلبل

اي ال قصر جودك عن كثرة من يرده من الغرائب وذوات الدخال وكالمها : ال غيضت حبارك: فيقول
كىن عن : لتنوع غري مستحق للورود، فكىن م عمن ال يستحق جود هذا املمدوح وإن شئت ق

  .يدعو له بذلك. اي عم جودك الفريقني. املقيمني والطارئني عليه

  : وله ايضا

 "الذي يضنى كذلك الذي يبلى وهذا  بناَ منك فوق الرمِا ما بك في الرمِل"

بنا فوق الرمل من حلزن بك واألسف عليك ما ينحفُنا ويضنينا كما بك يف : تقديره. اي من أجلك: منك
إال أن هذا لنا مضٍن وذاك مبٍل وكالمها مشتبهان يف أن عملهما التنقص والفساد إال أن حالك . لرمل

كذاك ":  فأشار إىل الضىن إشارة القُرب النه مشاهد وقال"وهذا الذي يضىن": البلى وحالنا الضىن وقال
  .فأشار إىل البلى إشارة البعد النه مغيب عنه: "الذي يبلى

  "دموع تُذيب الحسن في األعين النُّجِل  اهوقيات وف الغانخُدود تركتَ"

والكحلُ الطبيعي يزيده احلسن حسناً ألن كل طبيعي يقوية . هؤالء الغواين كُحل األعني كحال طبيعياً
إن دموع الغانيات الكُحل املكتحالت تفسل الكُحل الذي هو زيادة يف :املكتسب املشاكلُ له، فيقول

حل فيزول حسن الكُحل ويبقى الكَحل فقد زال احلُسن االكتسايب الذي كان زياة يف الطبيعي حسن الك
. فنقص احلسن عما كان عليه إذ كان املكتسب موجوداً مع الذايت، وكأن الدمع هو الذي أدابه ونقصه

بة على العرض وال يكىن تذوب اجلواهر، لكن ملا كانت زيادة بالكُحل وكان جوهراً استجاز إيقاع اإلذا
  .احلادث عنه فتفهمه

  "وقد قطرت حمراً على الشعر الجثِل  دهك وحالثرى سوداً من المس تَبل"

اي بكني دمعاً مشوباً بدم إلفراط احلزن عليك تقطرت حمراً ووقعت على لذوائب املنشورة على اخلدود 
وحده دون الكُحل ألن الكُحل قد أذابه للحزن وفيها أفواه املسك فسقطت إىل االرض سوداً باملسك 

يف : "تبل الثرى"وقال . الدمع وأساله ا حىت سختا خرقت االرض لشدة وقوعها وغزارفأشعر بأ
  .الثرى

  "نداهم ومن قتالهم مهجةُ البخِل  ممن القوم الذين رماحه الست"

    

 وكان البخل إمنا يقتل بالندى، جعل نداهم رحماً ملا استعار للبخل مهجة مقتولة، فجعلها إحدى قتالهم،
: واالول أوىل لقوله. اي جيودون مبا أفاءت عليهم رماحهم: من رماحهم نداهم: وقيل. يقتل به البخل
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تفلسف النه إذا قتلت املهجة واملهجة قوام املقتول : "مهجة البخل": وقوله. ومن قتالهم مهجةُ البخل
. وليس للبخل مهجةٌ. وهذا منه احتيال مليح لتسوية إعراب الروى. ة بالقتلأغىن ذلك عن وصف اجلمل

فأخرج اللفظ . "ألست": وقال. إمنا املهجة للحيوان فاستعاره وسهل ذلك حني استعار لقتل للبخل
  : ؟ قال جرير"ألست بربكم"مخرج االستفهام ومعناه اإلثبات والتقرير كقوله 

  وأندى العالمين بطزن راِح  اخير من ركب المطاي ألستم

ألستم خري "ومعىن . أنا ربكم: "ألست بربكم"فمعناه انت من القوم الذين شأم كذلك كما أن معىن 
  .أنتم خري من ركب املطايا: "من ركب املطايا

  "ويبدو كما يبدو الفرند على الصقِل  رهبعلى مر الحوادِث ص ويبقى"

لمات ثبت من صربك وتبني من جلك ما يزيدك يف النفس جالالً ألن ذلك عني اخلرب اي إذا نزلت بك امل
واحملنِة، كما أن السيف إذا أخذ منه الصقِل جال عن جوهره الذي كان خيفيه منه الصدى فازداد شرفاً 

وقابل احلوادث بالصقل ألن . اي بني الفضل واضح الشرف. خرج منها كالشهاب: بذلك؛ ولذلك قالوا
  .لك روز واختيار وداعية إىل الوقوف الصحيح من الشيءذ

  "إلى بطِن أم ال تُطرقُ بالحمِل  ِهبنفسي وليد عاد من بعد حمل"

يعين انه عاد من بعد احلمل الذي تبعته الوالدة إىل بطن أٍم ال تضع محلها يعين االرض ألن من تضمنته ال 
مل به، ونفي عنها التطريق الذي هو ضد احلمل وكل خيرج منها إال إىل احلشر فجعل تضمينها له كاحل

  .ذلك مستعار

  "يصول بال كف ويسعى بال رجِل  هالموتُ إال سار دقَّ شخص وما"

وقد . كالم شعري ألن املوت عرض والعرض ال يشخص، إمنا التشخيص للجواهر: "دق شخصه"قوله 
اض النفسانية فال تشخص وسوغه ذلك قوله فيه فأما االعر. يتجوز بالعرض احملسوس كاحلمرة والصفرة

 ألن السارق ال يكون إال شخصاُ، فلما نسب إليه صفة ال تكون إال يف اجلواهر، وهو السرق "سارق"
  .اي انه عرض والعرض ال يد له وال رجل: "يصولُ بال كف ويسعى بال رجل". استعار له التشخص

 "ِلمعند الوالدة للن يسلمو  يرد أبو الشبِل الخميس عن ابنِه"

إن األسد يرد اخلميس عن شبله وذلك لكرب : يعذر سيف الدولة يف أنه مل يطق دفع املنية عن ابنه يقول
أجرامهم وعظم أشخاصهم ويسلمه عندما يولد للنمل تأكله إذ ال يطيق دفعها عنه لدقة أشخاصها 

ه عرض غري متجسم وال حمسوس، فال قوة به عليه، فكذلك املوت لو جنم لرده سيف الدولة عن ابنه ولكن
بل سيف الدولة أعذر من األسد ألن النمل وإن دقت فهي مرئية واملوت غري مرئي، فدفعه أبعد من 
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يعىن . "فإمنا تغر من ترى ويغرك من ال يرى": أال ترى إىل قول بعض حكماء العرب يوصي ابنه. اإلمكان
  .املوت وهو الذي ال يرى

  : وله ايضا

 "وِدحاليه غير محم أحمد  فما تُرجى النُّفوس من زمن"

اي أمحد حإىل الدهر أن ميد لإلنسان يف العمر ويسلمه مث يفضى به بعد ذلك إىل اهللكة وتلك حال غري 
أمحد أحولك : وإن شئت قلت. حممودة ملصريها إىل ما ال يحمد، لكنها أمحد احلاليت، فما ظنك باآلخر

وهذا إفراط من . قاؤك بعد صديقك، وتلك حالٌ غري حممودة ملا هو به من تعجل الوجل وانتظار األجلب
فأي صفة تقع على األذم واحملمود مذموم ما . القول النه إذا كان األمحد غري احملمود فهو مذموم ال حمالة

  .اً النه ذهب إىل األمحدهي إال أن األذم أذهب يف باب الذم وإال فالذم مشتمل عليها فذكر حممود

  "فانتقدوا الضرب كاألخاديد  مأغمادها الفداء له نحمُل"

شبه الضربة العظيمة ا وكان ابو وائل تغلب . اي حيفر: الشق الواسع يف االرض يخذُّ فيها: األخدود
 أن غزاهم هذا، قد أسرته بنو كالب، فضمن هلم الفداء عن نفسه فكان مكان ما ضمن هلم من الفدية

  : فأوقع م أال ترى إىل قوله فيه وفيهم

  وأعطى صدور القنَا الذَاِبِل  ارنفسه ِبضماِن النُّض فَدى

ِلاسبكل فتى ب فجشن  وبةًنُجالخيل م ومناهم 

    

ان حتمل هلم أغماد السيوف ما ضمنه هلم من الورق والعني وغريمها، وذلك منه هزء م اي إمنا ك: فيقول
. فكانت كل ضربة على قدر األخدود عظماً. الفداء احملمولُ إليهم أن ضربوا مبا يف األغماد وهي السيوف

وملا كان املعتاد يف الفداء الذهب والفضة باألغلب جعل السيوف نقوداً واألغماد أكياساً، وحسن ذلك 
فانتقدوا . دين كما أما معدنيانألن السيف من احلديد، واحلديد يشرك الذهب والفضة يف أنه جوهر مع

وقع م أجود الضرب كما خيتار املنتقد أجود الدراهم والدنانري، : وقيل. الضرب، اي قام هلم مقام النقد
والضرب ها . اي انتقدوا الضرب عريضاُ ومستطيال. يف موضع احلال: "كاألخاديد": وقوله. وكله هزء

غَاِفِر الذْنِب ": فقد ذهب حممد بن يزيد يف قوله تعاىل. ضربةهنا جيوز أن يكون اجلنس، وأن يكون مجع 
 إىل انه مجع توبة، إال أن أكثر ذلك إمنا هو يف اجلواهر املخلوقة دون األعراض، حنو لوزة "وقَاِبِل التوِب

فأما يف العرض فقليل كما . وقد جاء يف اجلوهر املصنوع منه شيء كدواة ودوى، وسفينة زسفني. ولوز
 مع ما آنسنا حممد بن يزيد يف قوله "كاألخاديد"لكين أوثر أن يكون الضرب هنا مجع ضربة لقوله . لناق
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كُلُّ من ":  للعلم مبكاا، كقوله تعاىل"حتمل أغمادها": وأضمر السيوف يف قوله. "وقَاِبِل الترِب": تعاىل
  .فكأا مذكورة وأيضا فقد جاء ذكر اجلنود والسيوف متصلة م "علَيها فَاِن

  "وريحه في مناخِر السيِد  مِوقعه في فراشِ  هامِهم"

. ما يتطاير من عظام الرءوس واحدته باهلاء: قشور تكون يف الرأس على العظام دون اللحم، وقيل: الفراش

فاهلاء . ماي يقع هذا الضرب برؤسهم فَتشم الذئاب رائحة الدم فتقطع إليهم لتأكله. وقوعه: "موقِعه"و 
 ليست للضرب ألن الضرب ال طبيعة له فيكون ذا ريح، وإمنا اهلاء للدم، فأضمره ملكان "ورحيه": يف قوله

إذا وقعت الضربة أرشت دماً فتغري منه : وإن شئت قلت. العلم به، وقد جيوز أن جتعل الريح للضرب
 كان ينبغي أن يقول منخر السيد "يديف مناخر الس"وقوله . اهلواء، حىت ينشق الذئب رائحته فيستدل عليه

ولكنه جعل كلَّ جزء من املنخر منخراً، مث مجعه كما حكاه سيبويه من قوهلم . أو يف منخري السيد
: آتيك عشياَّنات، قال: وعليه وجه قول العرب. ذو عثانني كأم جعلوا كل جزء منهم عثنوناً: للبعري

  : وأنشد قول جرير. نه جزءمجعوا النه حني، كلما تصوبت الشمس، ذهب م

  شاب المفارقُ واكتسين قتيرا  االعواذُل مالجهلك بعدم قال

  .النوع فجمع املنخر لذلك وكل واسع: إنه عىن بالسيد هنا: وإن شئت قلت

  "تَخلُص منه يمين مصفُوِد  اَام ومغَدا قيده الِحم ثُم"

وكانت . فمصفُود على صفدته. عطيته راأللف ال غريأ: وأصفدت الرجل. أوثقته: صدت األسري وصفدته
غُلٌّ قملٌ، ألم كانوا يشدون القد على األسري : أغالل العرب القدز وهلذا قالوا يف املرأة السيئة اخللق

كان هذا امليت ابو وائل أسرياً يف يد العدا فأنقذته منهم مث غدا بعد ذلك يف أسر املوت : فمعناه. فيقمل
وعذره لعجزه عن تنقُّذه إياه من املوت، . ك قدرة على تنقذه منه وما خيلص منه ميني مصفُودفلم يك ب

فأنت ياسيف الدولة غري ملوم على أن مل تنقذه من احلمام كما تنقذه من . فاملوت ال خيلص منه من أوثقه
 حكاه سيبويه من مضمر فيها، كما: مبتدأ وخرب يف موضع خرب غدا، واسم غدا: "قيده احلمام". األنام
 أضمر اسم يكون فيها، "كل مولود يولد على الفطرة، حىت يكون أبواه اللذان يهودانه أو ينصرانه": قوهلم

  : وجعل مجلة يف موضع اخلرب، وأنشد

  فحسبك ما تريد إلى الكالم  ما المرء كان أبوه عبس إذا

 لكان حسناً لكنه ملا كان ذكره إمنا هو ألىب وائل، وقد ،"ِقده احلمام" أو "مث عدا قيده احلمام": ولو قال
ما كنت ": وقوله . . . "قد مات من قبلها": أجره كثرياً، أكد ذلك باحملافظة عليه فأضمره اال ترى قوله

 إىل سائر ما يف القطعة من إخباره عن أىب وائل، واستفهامه "أين اهلبات اليت يفرقها": وقوله . . . "عنه
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  .عنه

  : ايضاوله 

  "وصبر الفتى لوال لقاء شعوِب  فضل فيها للشجاعة والنَّدى وال"

  : املنية تشعب اي تفرق، وأنشد يعقوب: وشعوب. اي يف الدنيا: فيها

  ومن تدع يوماً شَعوب يجبها  ازرا جها بيهإل فقام

    

اي لوال خوف املوت، شجع كل . تيقُن الفناءيعزى عن الدنيا ويقول إن متام هذه الفضائل فيها إمنا هو ب
الناس وجادوا وصربوا فلم يك أحد خمصوصاُ ذه الفضائل دون صاحبه ولو كان كذلك مل يك هلذه 

لو أمن : وإن شئت قلت. فلو عدم الضد خفى ضده. الفضائل فضل ألن األشياء إمنا تتبني بأضدادها
وكذلك السخي والصبور ألن اعتقاد اخللود، وتنقل . ن املوتاملوت ملا كان للشجاع فضل، النه قد أم

لوال ": وقوله. هذا قول أىب الفتح، وهو حسن. العسر والشدة إىل الرخاء مما يسكن النفوس ويسهل البوس
أنت : كقولك.  هنا ال يعين به فتاء السن إمنا يراد به املدخ"الفىت"و .  اراد لوال تيقن لقائها"لقاء شعوب

  : جلُ اي اجللد الصابر وكقول اهلذيلالر

  وحب الزاد في شَهرى قُماِح  اونفثى ما ابن األغر إذا شَتَ

 ألن "إذا" يف "فىت"ابن األغر كرمي متفَت، ولوال ذلك مل يعمل : كىن بالفتوة عن الكرم، كأنه قال
الظروف ال تعمل فيها اال األفعال أو ما هو يف طريقها، واذا قلت زيد فىت تعين به السن، فليس فيه معىن 

  .فعل

 "يِبم لِّأج  فعوض سيفُ الدولة األجر إنه"

  .إن شئت عنيت باملثاب سيف الدولة، وإن شئت عنيت به األجر الذي أثيبه

 "يِبطه بفاستدبرت بخُبٍث   مصابهاإذا استقبلت نفس الكريم"

املصاب هنا اإلصابة ألن املصدر قد خيرج على شكل املفعول به النه يف املعىن مفعول، فمن ذلك امليسور 
واملعسور واملعقول والود فأما فيما جاوز الثالثة فمطرد كالُموىف يف معىن التوفية، واملقاتل يف معىن القتال 

  : أنشد سيبويه

  وأنجو إذا لم ينج إال المكيس  حتى ال أرى لي مقاتال اتلأق

كناية عن الصرب : والطيب. كناية عن اجلذَع، وجيشان النفس عند الفزع: واخلُبثُ يف هذا البيت
وإن شئت . اي إذا جزع الفهم يف أول نزول املصاب به راجع أمره بعد ذلك، فعاد إىل الصرب. والتوطني
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فسه للقاء املصائب قبل نزوهلا صعبت عليه عند حلوهلا فليستشعر اللبيب التوطن على من مل يوطن ن: قلت
لقاء املكروه النه إذا مل يفعل ذلك، ونزل به ما يكره، عظم عليه وجزع منه مث حيول بعد ذلك إىل الصرب، 

  : فاحلكم أن يبتدئ أوالً مبا يعود إليه آخراً كقول الشاعر. ال جدوى له اجلزع

 ره أوالَآح يرفص   شيء إلى غايةرأى كلَّ

  : وقد فسر املتنيب معىن هذا املتقدم بقوله بعد هذا

  "سكون غزاء أو سكون لُغُوِب  المحزوِن ِمن زفراته وللواِجد"

هإن : وإن شئت قلت. إما تعزيا وهو احلميد، وإما إعياه وهو اللغوب: اي البد للمحزون أن يسكن حزن
  .ياً واحتساباً، وإال صرب لغوبا حني ال أجر له وال فضلمل يصرب تعز

  : وله ايضا

  "وما قص خاتمه يذْبُل  ال تلُوم الذي الَمها فَلم"

. كأن الئماً الم هذه اخليمة على عجزها عن االستقرار على سيف الدولة واالعتالل له حني تقوضت

فإن كان . تطاعتها، وليس على تارك ما يطيق لومال ينبغي أن تالم ذلك ليس يف وسعها، وال اس: فيقول
 الم هذه اخليمة على ما ليس يف طوقها، فلم ال تلُوم الئمها على أن مل يطق أن جيعل فصاإلنصاف أن ت

فإذن ال . خامته يذبل؟ ألما قد استويا يف العجز وإمنا كان ينبغي أن يلومها من أطاق التختم ذا اجلبل
فال تلومن اخليمة على تقوضها، وضعفها عن محل سيف الدولة، ألن العجز عن أحد يقدر على ذلك 

  . فاشية معروفة"ِلم"لغة يف :"ِلم"املمتنع قد وضح فيه العذر، و

  "ولكن أشار بما تَفْعُل  فام اعتمد اُهللا تقويضها"

. سلوِك شبل الرشاداي مل يقوضها ليحزنك، ولكن اشار عليك بالرحيل حنوما اختاره لك من اجلهاد، و

إمنا هي إهلامه إياه، وليست على حد االشارة االنسانية، ألن إمنا هي : واإلشارة من اهللا عز وجل عليه
  .وربنا تعاىل يِجلُّ عن ذلك. اجلوارح

 "ُلالغَزالِة اليغس كَلَون  رأتْ لون نُورك في لونها"

نورك يف لوا كنور الشمس فراَعها يف ذلك، الا وهذا عذر اخليمة يف سقوطها، اي أا رأت لون 
 "اليعسلُ": ظنتك الشمس؛ اليت هي ملك الكواكب، فلذلك سقطت ألا استعظمت محلها لك، وقوله

  .اي اصل نورك ا، حىت صار فيها كالشامة اليت ال تحمى بالغسل

  "تراك تَراها وال تَنِزُل  اعرفتك فما بالُه وقد"
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 البيت شنع وكُفر ملا عىن أن هذه الكواكب غري عاقلة ألا لو كانت عاقلة لعرفَتك، وتبينت أن هذا
محلك فوق حملها، فكانت ترتل إليك فإذا ال ترتل، فهي غري عارفة بك، واذا هي غري عارفة بك، فهي 

كذيب من ادعى أن ولعمري، فقد ذهب يف تلك إىل ت. غري بك، وإذا هي غري عارفة بك، فهي غري عاقلة
  .الكواكب تعقل وإن كان قد غال

  : وله ايضا

 "من حدا بهم وساقَا عفاه  وما عفَِت الرياح له محالَّ"

  .اي مل الرياح هذا املرتل، وإمنا عفاه بتنقلهم عنه وإخالئهم له

 "كلُّها للدمع ماقا فصارت  نَظَرتُ إليهم والعين شَكْرى"

فلما رأم متحملني، فاض الدمع مع مجيع . جمتمع الدمع: واملاق. بعداي مألى مل تفض : شكْرى
  : جوانبها ومل خيص املاق وحده، بل صارت العني كلها مجرى، فكأا كلُّها مآق، كقول الشاعر

حراقاً وعيني كالحجاِة من القَطِْر  وارس ال أرىعيني في الف أقلب  

  .احلَجاِة؛ وهي نفاخة املاءاي متألت كلُّها من الدمع حىت عادت ك

 وكسروه "مال" بزنة "ماق" مبدلة من اهلمزة، ملكان الردف، ألم قد قالوا "ماق"إن األلف يف : وال أقول
ولو مل نعرف مافاً مكسراً على . على أمواق كأموال، فدل ذلك على أن ألفه منقلبة عن واو؛ كألف مال

  .ة، لقوهلم مأق مهموزةأمواق، لعلمنا أن ألفه منقبلة عن هكز

فكثر الناظرون إليه من كل جانب حىت . إذا نظرته العني استحسنته، فلم تعده، وتثبت فيه: إن شئت قلت
تثبت األبصار فيه لبضاضته ونعمته؛ فكأن ما ثبت فيه من حدق : وإن شئت قلت. كأنه متنطق باحلدق

  .دق املُحدق بهواراد كأن عليه نطاقا من احلَ. الناظرين إليه نطاق له

 "ااَقتَتَعرضين له الرف فَلم  أباح الوحشَ يا وحشُ األعادي"

عدو وأعداء وأعاٍد؛ : مجع اجلمع: واألعادي. "أباحك أيها الوحش األعادي"ويروى . احلش مؤنث
ن وأصله أعادي كأفاعي؛ فحذفت إحدى الياءين ختفيفاً، مث حذفت األخرى حذفاً لغري علة؛ وصار التنوي

.  النه يف موضع نصب؛ بكونه مفعوالً ثانياً فاضطره الوزن إىل تسكني الياء"األعادي"واراد . عوضاً منها

مجع رفقة كُحفرة وحفار، وعلبة وعالب واملعىن أيتها الوحش؛ قد أباحك هذا املمدوح أعاديه : والرفاق
 إليه، وقد أغناك عن االعتساس قتلهم وصرعهم لك؛ وحكمك يف أكلهم، فلم تتعرضني له الرفاق السائرة

  .والطلب فيمن أجزرك من أعاديه؛ وجعله لك أكيلة
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  "وإن بعدوا جعلنهم طراقا  وماِر قأنعلن في آث إذا"

اي إا إذا أنعلت يف طلب قوم أدركتهم فدلستهم؛ . نعل تطرح حتت النعل؛ استظهاراً وتوكيداً: الطراق
  .نعالفصارت أشالؤهم نعاالً لتلك ال

 "فَاقِت األمطار فاقا فلما  أقام الشعر ينتظهر العطايا"

وأشعر حسن، فأشكرفلما فاقت عطاياك األمطار، فاق شعري االشعار كقول . انتظر الشعر أن ت
  : البحتري

  كما تَفتح بعد الوابل الزهر  أتتك القوافي غب فائدة فقد

"قصرملم تُ وعما  عن يمينك كلُّ بحٍر ي اا أالَقلقه" 

الشيء وأالقه الَق :هو نفسه ز والقوأنشد سيبويه. أمسك: أمسكه :  

  فُكيهةُ هشىء يكفيك الئقُ  إذا استهلكتُ ماالً للذٍة تقوُل

اي إمنا تعطيه أنت . يقصر البحر عن ميينك جوداً؛ ويقصر ما آالق من األعالق، عما بذلته أنت: يقول
  .حر يف ذاتهأكثر مما ميسكه الب

  : وله ايضا

  "لوال اد كار وداعِه وزيالِه  ِهالحلم جاد به وال بمثال ال"

لكين تذكرته حني نذكرت وداعه ومزايلته؛ . اي مثله اليستطيع احللم أن يصوره، النه أرفع من ذلك
وهذا رأى بعض . هفإذن مل جيد لديه إال تذكره ب. فثبت ما امتثلت منه يف هاحسى؛ فأراين النوم إياه

  : وقال أبو متام. الفالسفة فيما يراه النائم

زار نَِم  الخياُل لها ال بل أزاركهالخلِق لم ي فكر إذا نَام فكر  

ال يسمح يل مبواصلٍة يف يقظة وال نوم؛ وإمنا أطلت : إنه بالغ بصفة هجر حمبوبه له فقال: وإن شئت قلت
  : وأبلغ منه قول اآلخر.  حىت رأيت خيالهتذكره؛ وواصلت ذلك ليالً واراً

  "صدتْ وعلمت الصدود خيالها"

  .فهذا يصف أنه مل ير خياهلا

  "كانت إعادتُه خيال خياله  المعيد لنا المنام خياله إن"

    

ن وإ. اي كنا قبل النوم نتخيل خياله بالتذر والتفكر؛ فلما مننا رأينا خيال ذلك اخليال الذي كنا ختيلناه
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واإلعادة مبعىن املُعاد، وضع املصدر . إنه كىن بذلك عن قلة الزمن الذي استمتع فيه باخليال: شئت قلت
  .موضع االسم وال يكون اخليال هو اإلعادة، ألن اخليالَ جوهر واإلعادة عرض

  "وتناُل عين الشمس من خلخاٍله  يدهالكواكب من قالئِد ج نجني"

ا؛ أنه شبه در قالئده بالكواكب لبياضه، وخلْخاله بعني الشمس الستدارته السابق من هذا البيت إلين
ولونه، إن كان من ذهب ولكن ألطف من هذا أن يقول إن هذا احملبوب ممنوع ال تصل اليد إىل العبث 

من مس قالئده فكأنه جىن الكواكب لبعدها ومناعتها، : بقالئد جيده، وال متس خلخاله األيدي، فيقول
وننال الشمس ":  نال خلْخاله؛ فكأنه نال الشمس لذلك أيضاً مع التشبيه الذي تقدم ذكره لو قالومن

: وإن شئت قلت.  ألن هذه اجلارحة مستديرة"عني الشمس":  كان كافياً يف املعىن لكن قال"من خلخاله

  .إنه عىن بعني الشمس حقيقة جوهرها، ألن هذه اجلارحة من احليوان

 "طي الفُؤاِد الوالِه وسكنتُم   القريحة فيكُمبنتُم عن العين"

وسكنتم طي " هنا للوعاء "يف"وليست . اي من أجلك: هجرت فيك: أي من أجلكم، كما تقول: فيكم
ولكنه وطأ بذكر الوطن صنعةً وتسبباً، إىل خفظ . وسكنتم الفؤاد: كان يعين من ذلك أن يقول: "الفؤاد

  : قال. لية يف الواله ألن العرب تصل ا أصالً كما تصل ا زائدةإعراب القافية وجعل اهلاء األص

 الحقويِن من إزاِرها ناصلة  اارهأولعتُ باشته ضوريةٌ

  أعطيتُ فيها طائعاً أو كاِرها  كلب الحي ِمن ِحذارها يطرقُ

  .تفوصل باهلاء األصلية يف قوله كَاِرها وفَاِرها كما وصل بالزائدة يف سائر األبيا

  "وسمحتُم وسماحكُم من مالِه  دِهنن عفَدلوتُم ودنُّوكُم م"

. فاملن للفؤاد ال لكُم، ومسحتم ومساحكم من ماله. اي فكر فيكم فأدناكم فؤاده، ومل تدنوا أنتم بإرادتكم

. م، وتصور لقياهماي مسحتم له بالزيارة، ومساحكم من لدنه النه إمنا كان ملا امتثله خاطركم من ذكراه

  .وملا ذكر السماح استجاز ذكر املال، وإال فال حقيقة له

  "إذ كان يهجرني زمان وصاله  هألبغض طيف من أحببت اني"

إمنا شنأ الطيف، النه وصله أيام هجر احلبيب له، وهو املُوجب لزيارة الطيف ألن إمكان الوصل احلقيقي 
  . مع عدمه ملا حيدث من الشوق والتوقال يكاد يكون معىن خيال إمنا اخليال

وإمنا . إذا كان احلبيب يهجرين زمان وصال اخليال، وهذا من الضعف حبيث ال يلتفت إليه: وقيل معناه
  .نقلته تعجباً

  "أغناه مقبلُها عن استعجالِه  الرياح إذا عمدن لناظٍر إن"
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لسؤال، كما أن للريح من السرعة ما يغين عن اي أن املمدوح من شيمة املباردة إىل اجلود، ما يغين عن ا
واهلاء يف استعجاله جيوز أن تكون للناظر، فتكون يف موضع الفاعل، اي من استعجاله . االستعجال هلا

وذلك أن االستعجال مصدر، واملصدر . إياها، وجيوز أن تكون للمبل، فتكون اهلاء يف موضع املفعول
  .يضاف إىل الفاعل واملفعول

 "حين طلعن دون منالِه وطلعن  النُّجوم فَفُزن دون همومِهغَرب "

اي قد نال ما هو أعلى من النجم، ومهته يف ذلك غري مقتنعة مبا نالت، وال مقتصرة عليه، فهي تطالبه مبا 
  .هو أبعد من مطالعها ومغارا

  : وله ايضا

  "ولم يقلوالقائُل القول لم يترك   هدِتالفعل لم يفعِل لش الفاعُل"

اي مل : "القائل القول مل يترك"اي يفعلُ الذي مل يفعله غريه، بل عجز عنه وقصر، لشدته وثقل مئُونته، و
  : وهو كقول البحتري. "ومل يقل": يترك الناس اجتهاداً يف أن يقولوا مثله، فهذا معىن قوله

 رامها فكأنها ما تُطلب من  في غايٍة طلُبت وقصر دونها

  .ا كان الطلب علةً لإلدراك؛ مث مل تك هذه الغاية مدركة، كان الطلب كأن مل يكناي مل

 ومثله كثري كثري؛ "الذي"الفاعل لفعل الذي مل يفعل؛ والقائل القول الذي مل يقل؛ فحذف : وتقدير البيت
  : أنشد سيبويه

 ِميسٍب ومفي حس يفضلُها  ِميثم تقُلت ما في قومها ل لو

  "وهو الجوناد يعد الجبن من بخِل  ٍناع يعد البخل من جبالشج هو"

    

اي انه شجاع جواد؛ ألن إحدى هاتني الصفتني منوطة باألخرى؛ ألن الشجاع جيب له أن يعلم أن 
البخل جنب وهلع من الفقر؛ فإن كان خبيالً فهو ناقص الشجاعة؛ حلذره من اإلعدام؛ ويحب للجواد أن 

  .جلُنب خبلٌ بالنفس؛ فان مل يك ذا شجاعة فهو ناقص الكرم؛ لبخله بذاتهيعلم أن ا

فهذا املمدوح قد تبني له أن البخل جنب؛ وان اجلُنب بخلٌ؛ فلم يرض إحدى اخلطتني دون صاحبتها؛ 
  : ومثله قوله هو ايضا. فشجع وكرم

  تُريه في الشُّح صورة الفَرق  هثتإن الفتى شجاع فقلت

  : اد ابن الرومي تلخيص ذلك وتسهيله؛ فقالوقد اج

 يالحين تصحح التحص الشك  اعةٌججبن والسماح ش البخُل
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 ويالنتاإلفضال وال فتهيب  البخيل من الزمان وصرفِه جبن

  "تركتَ جمعهم أرضاً بال رجِل  مرجاٍل بال أرٍض لكثرته وكم"

قتلهم أنت حىت :  خفيت، فكأم بال أرض البتة، يقولاي كانوا كثريا قد غطوا االرض بكثرم حىت
  . على مجيع هذا؛ ألا خرب"كم"وأوقع . عادت تلك االرض املُوطأةُ بكثرم؛ أرضاً ال ترى فيها رجال

  : قال

 للبازل القيدودِِ منُضيٍة  كم دون سلمى فلواٍت بيِد

  .ن موضع كم هنا رفع باالبتداء مجلةٌ يف موضع جر، أل"تركت مجعهم أرضا بال رجل": وقوله

  "فيما يراه وحكم القلب في جذِل  همن يسير وحكم الناظرين ل يا"

اي قد أطاعتك آمالك، وحكمك الزمان يف نيلك كل ما سعيت إليه، وبنيت هواك عليه، فما تقغ عيناك 
وحكم الناظرين وحكم : وقال. يسركمن املرئيات إال على ما يسرمها ويؤديان به إىل فؤادك ما خيربك و

وكلتا اجلملتني يف موضع احلال من الضمري الذي يف الفعل، أعىن . اي حكم ناظريه وحكم قلبه: القلب
  .يا من يسري مسروراً جذلَ الفؤاد:  اي"يسري"

 "بنفسك في أحالِقك االوِل وخُذ  أجر الجياد على ما كنُت مجربها"

ه رأى منه تغرياً عما كان عليه من تفضيله على من سواه من الشعراء فقال السابق إىل من هذا البيت، أن
  .اعدل كما كنت فاعال: له

كان سيف الدولة قد ترك الركوب أياماً، فحضه بذلك على : سألته عن هذا فقال: وأما ابن جين فقال
  املُعاودة 

  "أكُُل فصيٍح قال شعراً متيم  كان مدح فالنسيب المقدم إذا"

هذا هو األغلب، حىت مسوا الشعر الذي ال يصدر . من شأن الشعراء إذا ارادو املدح، أن يقدموا النسيب
  .بالنسيب خِصياً، حِكى هذا عن أيب زيد

: مث قال. فاملتنيب قد خرق يف هذا الشعر عادم، وأنكرها عليهم، وجعل ابتداء شعره مدح سيف الدولة

"تيمظاهره استخبار، وهو يف احلقيقة خرب منفي"أكلُّ فصيح قال شعراً م ،اي ليس . ؟ هذا يف اللفظ إنكار
  .كل فصيح شاعراً متيماً، فيلزمه النسيب إذا مدح

"ازه فَجكْمله حتى على البدِر ح  له حتى على البدِر ميسم انوب"  

وكَلَف . واذا سار ضاعف الغبار. وهو ضد لوا. اي إذا سار أثار الغبار، فحكم على الشمس باالسوداد
 الذي هو العالمة بالنار والقطع، وليس بآلة هنا، إذ ال معىن -وامليسم على هذا القول من الوسِم . البدر
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  .اي فاق البدر يف احلسن واألول أوىل. لذلك وقيل اِمليسم هنا احلُسن

. م على كل شيء، حىت على البدروبان له وس. فجاز له حكم على شيء، حىت على مشس: وتقدير البيت

حىت جاز على الشمس، وحىت بان على البدر، اي إىل : وينبغي أن يكون الفعل منويا مع حىت، كأنه قال
 ألن حىت وعلى حرفان، وال يدخل حرف "على"وال تكون حىت هنا حرف غاية، وتكون داخلة على . أن

 البد هلا "أنْ"ا بإىل أن، فقد حصل الفعل؛ ألن وإذا قدر. "بإىل أن"فال بد من تقدير حىت . على حرف
  .من الفعل

  "وال رسلُه إال الخميس العرمرم  انكُتب إال المشرفيةُ والق وال"

والذي يقوم له مقام الرسل، إمنا هو اجليش العظيم، . اي الذي يقوم له مقام الكُتب، إمنا هو السيوف
  .إلخالد إىل الكُتب والرسل، ألن ذلك تأٍن، وأخذٌ باهلُويينوإمنا نفي عنه ا. يهديه إىل عدوه

"ومن  يطأن من األبطال من ال حملنه قومران ما ال يقصد الم" 

    

ومن هنا زعم سيبويه أنه إذا سميت بمراٍن صرفنه؛ لتصوره معنى من اللين فيه. اللين: واللُّدنة. رمح لدن  :ىنعمذا الي ها فوالم قراهين، أال تلي ال
اي إن : إن فعلت فعلت: مع احلروف، حنو قولكوإمنا توضع األفعال بعضها موضع بعض يف غالب األمر 

  .ال أفعلُ: واهللا ال فعلت، تريد: تفعل أفعل، وقولك

"ران ما ال يقومِد الموِمن قص"  

اي قد بالغت يف حتطيم الرماح وتعوجيها حىت ليس يف اإلمكان أن يجرب عن كسرها؛ وال أن يقوم منادها 
واألول عندي أوىل، . اي ال غلب عداه حرابه، فيملكوا خيلهم: للمدوحدعا : "من الَ حملته": وقيل
 فيتوجه معىن الدعاء، "قُوم" موضع "يقوم" فهذا خرب، إال أن تضع "ومن قصد املُران ماال يقوم": لقوله

وقد جييء لفظ الدعاء مساوياً للفظ اخلرب، كما يكون ذلك يف األمر والنهي، كقول الشاعر، أنشده 
  : يعقوب

 يِلوليس لحي هالك بوص  كملقي عقاٍل أو كَمهلِك مالٍك

  : وقال اهلُذيل

  علق فيه طرفُ الموِصِل  ديل وقِلميٍت بوص ليس

  .وهذا دعاء قد خرج على لفظ اخلرب، ومثله كثري. وال وصل هذا احلي ذا اهلالك: فمعىن هذا كله

"قرِل مله بالفض يهويقضي له   ن ال يودنجمبالسِعد من ال ي"  
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اي إن فضله ذائع شائع، يضطر عداه إىل اإلقرار به له، تنكبا خلرق اإلمجاع، وعلما منهم أم أنكر، ومل 
  : يقبل ذلك منهم، فكان دليالً على تعسفهم كقول البحتري

 داهيه عا إلهمحتى يسل  يلةًضالِء فعى الأدع ال

    "ينجمويقضي له بالسعد من ال "

  .أي قد عهد سعيداً ميموناً مدركاً لكل من طلب فيقاس مباضي أفعاله وحاضرها على مستقبلها

 "بالرد عاد وجرهم تُطالُبه  أجار على االيام حتى ظننْتُه"

محى منها ومنع، وجعل نفسه مالذاً للناس منها، حىت ظننت أن الغابرين من األمم : "أجار على االيام"
وخص عاداً وجرمهاً . لبه بأن يردها إىل احلياة، وأن يعديها على األيام اليت حتيإلا وأهلكتهاستطا

  .لعظمها: وإن شئت قلت. لقدمهما

  "وما لبسته والسالح المصم  اكأجناسها راياتُها وشعاره"

ك، ألن اجليش إذا فحيلة وسالحه ملبوسه كُله عريب، وإمنا مدح عسكره بذل. عسكر العرب قبيلةٌ واحدة
  .هذا قول ايب الفتح. كان من قبيلة واحدة كان أشد لبأسها

  : والذي نؤثر حنن، أن عسكر العرب إمنا هو كما قال، أال ترى أن النابغة قد قال

 ائبمن غسان غير أش كتائب  وثقت لهم بالنصر إذ قيل قد غزت

يا أمري املؤمنني، كُنا ألف فارس، ذهية ": ابومنه قول احلطيئة لعمر بن اخلط. وهي اليت تسمى احلمرة
فأما عساكر امللوك فكلما تنوعت أجنادها، كان . اي مل خيتلط بنا أحد، فهكذا عسكر العرب: محراء

 فيقول إن أجناس عسكرها هذا "أعظم ملُلكها، وأقدر مللكها، النه مىت تغريت حرب ما، قوم حبرب آخر
بغي أن ختتلف أيضاً أعالمها وبزا وسالحها، لكل نوع من أنواع امللك كثرية خمتلفة بالنوعية، فين

  : اخلميس زي خيالف زي صاحبه كقوله هو يصف عسكراً

  فما تُهم الحداث إال التراجم  ٍن وأمةسفيه كل ل تَجمه

 كما أن اي أن هذه احملموالت كلها متنوعة يف ذاا،. وتقدير البيت راياُا وشعارها وسالحها كأجناسها
والتنوع الذي ذكرناه يف هذا البيت؛ إمنا هو تنوع بالنسب، وتنوع بالصورة، ال . احلاملني هلا متنوعون

  .تنوع بالفصول الذاتية، ولو قال هو كأنواعها، لكان أشبه، ولكنه آثر كالم اجلمهور

 "الُّها والحمِد والمجد معلم وبذل  بغُرته في الحرب والسلم والحجا"

  .ذهب إىل شهرته وجهرته. معلم بغرته يف هذه الفضائل كلها مطرور هلااب أنه 
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 "لهذا السيِل ماذا يؤمم وهدياً  ضالالً لهذي الريح ماذا تُريده"

  .دعا على الريح، ألا عارضت سيف الدولة فآذت، ودعا للغيث ملشاكلته إياه يف طبيعة اجلود

 "الشام يتلُو الحاذق المتعلم نم  تَالَك وبعض الغيِث يتبع بعضه"

    

تالك يعين الغيث، وخياطب امللك، وكان الغيث قد صحبه من الشام إىل ميافارقني وبعض الغيث يتبع 
متعلق : "من الشام"و. اي أنك غيث، فال تلم الغيث يف اتباعه إياك، ألن بعض الغيث يتبع بعضاً: بعضه

  .بتالك؛ اي تالك هذه الغيثُ من الشام

إما أن يكون هذا على املَثل، فيكون احلاذق واملتعلم نوعني، اي كل حاذق يتلوه : "تلو احلاذق املتعلمي"
  .فهذا وجه املثل الكلي. متعلمه، من اي الطبقات كان

وإما أن يهين باحلاذق سيف الدولة، وباملتعلم الغيث، اي سيف الدولة هو احلاِذق بسلوك طريقة اجلود، 
تعلممنه فهو يتبعه لذلكوالغيثُ م .  

يتلو املُعلم املُتعلّم، لكان حسناً ملقابلة الفاعل باملنفعل املفعول، ولكن يف احلاذق : ولو اتزن له أن يقول
  .مزيةٌ، اذ ليس كل معلم حاذقاً

 "مفيخبره عنك الحديد النُثب  ألم سأِل الوابُل الذي رام ثنيناَ"

رفنا عن وجهنا، اجلديد املَثلم فيخربه عنك، انه مل جيد فيك مطمعا، وال أمل يسأل الوبلُ الذي اراد ص: اي
فكيف يروم الغيث من فك وصرفك، ما عجز عنه احلديد، الذي هو أقدر على ذاك . لصرفك موضعاً

وهذا كقولك ضربت وضربين زيد، اي . "فيخربه"فالعامل يف هذا البيت الفعل اآلخر، الذي هو . منه
  .بين زيدضربت زيداً، وضر

. يعين إعمال الثاين. إنه كالم العرب، أو أكثر كالمها: وقد أبان سيبويه ذلك وقال. فخذف لداللة الثاين

ضربت وضربين زيداً، اي ضربت زيداً : ولو أعمل االول لقال احلديد املثلم فيخربه، وهو كقولك
  .وضربين

  : وله ايضا

  "حتى يرى صدقها كذباعلى عينه   تبومن صحب الدنيا طويالً تَقَل"

من عرف الدنيا علم أن ما يراه عياناً مما : فيقول. اي ال صدق أصدق من العيان، وبه تثبت حقيقة البرهان
:  هنا"طويال"و. يسره، ال يلبث أن يزول، فيعقبه ما يسوءه فكأن ذلك الصدق املدرك بالعيان كذب
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حنوه صفة، وليس حبني يقع فيه الفعل، ولذلك نصب على احلال، وال يكون على الظرف، ألن طويالً و
  . أن يكون أحواال ال ظرفاً، ملا قدمنا"ِسرب عليه حسناً وشديداً وحنومها": اختار سيبويه يف قوهلم

"شتُّ به لقدالم وزودني في السير ما زود الضبا  يا وبلعب البين"  

 مل يزودين شيئاً بقدال ما يشرب الضب من اي. يعين ما زود الضب العدم، وإن كان لفظه لفظ الوجود
  .والضب ال يشرب املاء ألبتة، إمنا يستروح النسيم. املاء

  "كَفَاها فكان السيفَ والكفَّ والقلباَ  مٍةلالدولةُ استكفتْ به في م إذا"

 واستعجلت استغفرت اهللا:  قوله"مثل"ولو قال استكفته فاتزن، كان . اي طلبت الكفاية: استكفت به
  .السري

اي كان هو اجلامع هلذه الثالثة، وذلك أن السيف ال يستغين عن : "كفاها فكان السيف والف والقلب"
  : وقد قال هو يف حتقيق هذا. الكف، والكف ال تقبض عليه حىت يؤيدها القلب

 حاله، لم يحمل الكف ساعد على  هفب كإذا لم يحمل القل ولَِكن

  "به تُنبتُ الديباج والريط والعصبا  اٍث كأن جثلُودنمن غي فبوِركت"

صبنبت بالغيث: العفان شئت قلت. برود اليمن، جعله كالغيث وجعل جلودهم كاألرض اليت إمنا ت :

كىن به عما : وإن شئت قلت. كَنى بالديباج والربط والعصب عن نعمة جلودهم وما يعلوهم من اخلري
إن الغيث ينِبت الرياض، وجلودنا بنداك تنبت ما هو أحسن من : ن شئت قلتتهب هلم من الكُسا، وإ

  .عصباً وديبتجاً: الرياض

  "إذا ذَكرتها نفسه لمس الجنباَ  ورةٌولى وللطعِن س ولكنه"

اي إذا ذكر سورة الطعنة مل يصدق أنه جنا منه فلمس جنبه، ليعرف هل أصابه : ِحدةٌ وارتفاع: سورة
  : عن أم ال؟ كقول أىب نواسالط

  لمستُ رأسي هل طار عن جسدي  هواى لي هرتُ فكفت إذا

  .يعين أنه يهوي ممتنعاً عزيزاً

  "إلى االرض قد شَق الكواكب والتُّربا  كأن السور من فوقُ بضدُؤه فأضحى"

"ذا السور فوقه قد شق اي أن ه. ابتداؤه: وبدؤه. مبين على الضم حلذف املضاف إليه: "من فوق
  : الكواكب إىل ما فَوقها؛ وأسفله قد شق الترب إىل ما حتته، كقول السموءل بن عادياء يصف حصناً

 النجم فَرع ال ينال طويُل إلى  رسا أصله تحت الثرى وسما به
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الرض إىل وإذا كان من السماء إىل االرض، فهو ال حمالة من ا. فكأنه قال من السماء بدؤه إىل االرض
  .من االرض: وإن كان املبدأ الصحيح إمنا هو. السماء

    

  : وله ايضا

  "أن تحسب الشَّحم فيمن شحمه ورم  اِدقةًك صنراٍت منظ أعيذُها"

أجلُ نظرك الصادق املصيب، أن تظن يب حسن حاٍل، ملا يظهر لك من شاريت، وامنا ذلك جتمل ال : اي
ويكون النظر ها هنا ظنه اخلري فيمن ال خري فيه؛ . يشبه لك األمر خبالف ما هو بهغىن، فنظرك هذا ال

  .واالول أشبه

  "أال تُفارقهم فالراِحلُون هم  درواتَرحلْتَ عن قوٍم ق إذا

 أنا وإن كنت.  املخلُّون يب حقيقة"فُهم"اي إذا قدروا على إغنائي عن مفارقتهم، مث اضطالوين إىل فراقهم 
  .وإذ لو شاءوا أال أرحل عنهم مل أرحل. املخل م، ألن سبب إخإلىل م إمنا هو سبب إخالهلم يب

وجاز أن يكون حاالً من قوم، وإن كانوا نكرة، ألن فيه معىن . مجلة يف موضع احلال: "وقد قدروا"
فأما مع الواو فال . للنكرهالعموم، ولوال هذه الواو، لكان أوىل من ذلك أن تكون اجلملة يف موضع الصفة 

فإذا عطفت الصفة على املوصوف، فكأنك عطفت بعض . يكون، ألن الصفة واملوصوف كالشيء الواحد
  .وأما احلال فمفصوله من ذي احلال، فجاز الفصل بينهما لذلك. االسم على بعض، وذها ماال يسوغ

"شرراحتي قن و ما قيصتهزاة سواء فيه والرخ  صالب شُهبم"  

أنا يف الشعراء كالبازي يف أنواع الطري، والشعراء غريي كالرخم، وبني البازي والرمخة من الفضل ما : اي
إذا تساويت أنا ومن ال تدركه يف أقدار عطاياك، فكان له منها مإىل، فأي فضل يل عليه، : فيقول. قد علم

شعراء، وتبقي عطاياك هلم كما هي، وإما أن إما أن تميزين على غريي من ال: وإن كنت فاضالً له؟ يقول
  .تبقي عطاءك يل كماهو، وترتهلم عنه، ليكونوا دوين يف النوال، كما هم دين يف املقال

فليس إذن على طريق . وقد قيل إن البزاة كُلها شهب. وخص شهب البزاة ألا أفرههن وأقنصهن
  .ة االتخصيص، وإمنا على حسب الصفة اليت البزا

 "رمبجواٍد ظهره ح أدركتُها  ومهجٍة مهجتي من هم صاحبها"

اي من ركبه والذ به : ورب ذي مهجٍة طلب مين ما طلبت منه فلم ينلى ونلُته أنا جبواد ظهره حرم: اي
  .مل ينل، وال قِتل، كما ال يقتل الالئذُ باحلرم

"دفي الركِض رجٌل واليدان ي قما تُريدث الكفُّ وال هوِفعلُ  رجالَهمد" 
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فعله "و. وكذلك تقع يداه، فكأما يد واحدة. أنه يطفِر، فَتقَع رجاله معاً كأمنكا مها رجل واحدة: اي
ه، والقدم إذا ركضته"ما تريد الكفإذا ضربت .  

  .ري مشيتهفهو يغىن فارسه أن يضربه بسوط، أو يركضه بعقبيه؛ ليستدر بذلك جريته، ويستم: يقول

  : وله ايضا

 

  .ائي اآلنكن بون م
سوى"وجعل . كذلك كانت عبرتي وهذه المحبوبة قريبة: كأنه قال. جملة في موضع الحال: "ا أشكو سوى الكللوم": فقوله

 

والذي يب مع ذلك منتقل وكان القياس، إذ كان م مثلُ ما يب، أن ينتقل . اي به من احلب هلا مثل ما يب
  .عين حبها

والفؤاد هنا جيوز أن يعين به . فالذي م أيضاً ثابت ال ينتقل. والذي ثابت. به مثلُ الذي يب: وقيل معناه
 يعين به كل سيد يف عشرا، ألن الفؤاد من أشرف وجيوز أن. الطائفة اليت هي موضع احلب، أعىن القلب

وهذا كما يسمى الشريف عينا ألن العني أشرف احلواس، وألطف جوهراً، فيكون كقول . طوائف اجلسم
  وسىن فما يصطاد غري الصيِد : أىب متام

 "عظيم الملُك في المقِل لمقلتيها  مطاعةُ اللحظ في األلحاِظ ماِلكةٌ"

فكأن عينها للعيون ما . لعيون عينها، ملكت عينها العيون، فلم تقدر أن تتعداها إىل غريهااي إذا رأت ا
طاععلى أنه مسي العني حلظاً، مث مجعه وإال . مجع حلظ: واألحلاظ. لكة، مبعنها إياها التصرف، واملالك م

  .مل يسوغ مجع املصدر، إال أن تكون العرب قد صرحت جبمعه

    

ولو قيل إنه اعتمد اللحظ الذي .  إمنا مسي موضع السمع باملصدر، مث كُسر"االمساع"وهلم ونظري األحلاظ ق
هو املصدر خمتلف األنواع مث كسره، كما كسرت احللوم واألشغال، لكان وجها، إن كان ثبت عنده له 

  . يجمع"اللحظ"مساع، يثبت أن املصدر الذي هو 

 ال تزن ذلك؛ فكان ضم امليم "ملكه"الك، كما أنه لو قال  بالكسر، لكان أشبه مب"عظيم امللك"ولو قال 
ولكنه ملا قال عظيم وكان .  أشبه مبلك، ألن املعروف مالك بني امللك، ومِلك بني امللك"املٌلك"يف 

وحسن ذلك، ألن البيت يشتمل بذلك على امللك الذي هو أعم . "اختار املُلك" "اِمللك" أخم من "املُلك"
  ."مالكةٌ، وعلى املُلك الذي هو أشرف من امللك": ولهمن املُلك بق
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  "في مشيها فينلن الحسن بالحيِل  اهالخفراتُ اآلنساتُ ِب تشبه"

اي كل امراة حسنة مقصرة عن حسنها، تشبه ا يف مشيتها، فيغيب . املتحببة: واآلنسة. احلييةُ: اخلفرةُ
سن التشبه ا يف املشي، ألن غري ذلك من أنواع حسنها وح. فتنال احلُسن بالتحيل. حسن املشي حسنها
  .ال يقدر على حماكاته

  "وقد أراني المشيب الروح في بدلِي  يأراني الشباب الروح في بدن وقد"

اي قد كنت فىت يريين شبايب روحي يف بدين ال أوذن بثُقلته، وال استشعر قرب رحلته، فلما شبثُ أيقنت 
 قد فارقه حني تيقن بإنذار املشيب "روحه"فكأن . ت وإإىل فراق اللدنيا، ليعمرها بديل؛ اي غرييإىل املو

فارقوقد قال هو يف هذا املعىن يصف الدنيا. أنه م :  

  وفارقها الماضي ِفراقَ سليٍب  ٍبالك ساآلتي تَملُ تملكها

  .اي كأن اآليت سلَب الفاين روحه

اعتباري من هؤالء الصبيان، كأم : لبصري مر مبكتب، فبكى فقيل له ما يبيكيك فقالوذُكر أن احلسن ا
  .إال أن املتنيب تصور روحه يف غريه واحلَسن مل يفعل ذلك. انصرفوا قد بعثنا أبدالكُم: يقولون

"قَْ طرقْتُ فَتَاَة الحي ماٍة وال غَِزِل  دياًرتوهزع بصاِحٍب غير"  

وأضاف الفتاة إىل احلي، . اإلتيان ليالٌ: الطُّروق. غالم وغُالمة، ورجل ورجلة: ى الفىت، كقوهلمأنث: الفتاة
  : تفخيماً لشأا، وإشادة مبكاا، كقوله

نَةَ القوِم قُلبولكن قلِبي ياب  

ب إن السيف صاح: السيف ألن الصعلوك ال يفارق سيفه، فأشعر أنه متصعلك بقوله: وأراد بالصاحب
. طرقت هذه الفتاة مرتدياً لسيفي: يقول. ضده: والغزلُ. املاقت حلديث لنساء وجمالستهن: والعزهاةُ. له

سيفي صاحب :فيقول. والعزاهةُ يف طريق العدم. وجعله ال ِعزهاةً وال غَِزال، ألن الغزل يف طريق القسمة
فتفهمه فإنه معىن لطيف، وهو باب من . واجلماد ال يقبل قسمة وال عدماً. ال يوصف بعزاهة وال بغزٍل

، النه "الَزاهةَ"وقد جيب أن أعذر يف قويل . ولوال أنه ليس من غرض هذا الكتاب لزدته بياناً. املنطق حسن
 اهةَ"إمنا قلته ملكان الغزل، وإن مل تستعمل العربزطريقة . "الع لَمذر يغنيين مع من عوأقل من هذا الع

  .املنطق

" والمدحهالعي والخَطَِل  البن أبى الهيجاء تُنِْجد بالجاهليِة عين"  

: كان بعض الشعراء ميدح سيف الدولة، بذكر أسالفه من أهل اجلاهلية، فعابه اوب الطيب بذلك، وقال

  .إن فيما يشاهدون من أفعاله وفضائله ما يغين عن ذكر قدمائه من جدوده وآبائه
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عني العي " مرتفعاً باالبتداء، و "املدح"أوضحهما أن يكون : هنيوإعراب البيت يتوجه عندي على وج
 اي تقويه "بتنجده"وباجلاهلية، متعلق . مدحه إذا أجنده بذكر اجلاهلية عي وخطَل: خربه، اي: "واخلَطَل

ا، وال جيوز أن يكون متعلقاً باملدح، النه إذا كان كذلك صار يف صلة املصدر وقد حلت بينهما 
  .جده، فلذلك ال يتعلق بهبتن

اي مدح هذا . وعني فاعلة بتنجده. وجيوز أن يكون املدح مرتفعاً باالبتداء كما قدمنا، واخلرب تنجده
  .امللك بأخبار اجلاهلية إمنا يمدح املادح ا للعيه وخطله

"منه مع الكُدري طائره ربوالع  ِل والُّرومالحج مع طائرةٌ منه" 

    

ربم. لغة يف العرب: والعججم والعنوعان كُدري وجوين، فالكُدري اسم عمهما، : والقطا. ونظرية، الع
 فيكون احلَجل، اسم اجلمع كما ذهب "حجلي"القبيح، واحدا حجلة، وقد يكون واحدتها : وحجلُ

واحلَجلُ من . شيةفالقطا من طيور ديار العرب الوح. خادم وخدم، وعازب وعزب: إليه سيبويه يف قوهلم
فلحق . اضطر أعداءه من الفريقني إىل العرب منه والنوحش: فيقول. طري اجلبال، وهي من مساكن الروم

. كل واحد منهما بالوحشي من طري أرضه، وصار يف مجلته، حىت كأن مل يكن إنساناً، بكونه خمالفاً للطري

  ."طائره": ولذلك قال

  .دة العرب، وإال فالعرب والروم وسائر األجيال ال يتحولون طرياًوقد جيوز أن يكىن بالطريان عن ش

  .اي من أجله: "منه": وقوله. وخص حوشية الطري دون سائر الوحش، الا أسرع يف اهلَرب

  "تمشي النعام به في معقل الوعِل  ٍدالفرار إلى األجبال من أس وما"

نة اجلبل، ولو ركب سيف الدولة النعام، سهل عليها من ذلك اي النعام سهلية ال قوة خلفافها على خشو
  .ما صعب من سعده، ومين نقيبتهمشت به يف معاقل األوعال، وهي ذُرا اجلبال ألن كل صعب سهلٌ عليه

يركب أوعر األوعار؛ فكيف يطمع العدو املعتصم باجلبل : إنه عىن بالنعام خيله، يقول: وإن شئت قلت
وما الفرار إىل ":  يحسن أنه يعىن بالنعام هنا اخليل؛ وأنه ليس حبقيقة النعام، وقولُهومما. أن يعيذه منه

  .، يعين باألسد سيف الدولة، وال نوع األسد الذي هو السبع"األجيال من أسٍد

فمن ظريف الصنعة أن يوفق بني آخر البيت وأوله، فال يعين بالنعام، النوع الذي يقال له النعام، كما مل 
  .ِن باألسد الشخص الذي يسمى أسداً على احلقيقةيع

"ق وردالقنَابعضا م ِل  ارعةًبعضدكأنه من نُفوس القمِو في ج"  
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اي ضاق املعترك، وحتري امللتقى، حىت رد بعض القنا بعضاً وتقارعت، فكان رد بعضها لبعض تقارعاً، وإذا 
وذلك القراع واجلدال .  التقارع ختاذلُكان قراع، كان صوت، فكأن ذلك الصوت الذي حدث عن

وأراد كأما ممن . كأما منافسة يف النفوس، كما يتنافس املتجادلون يف الظفر، فريد بعضهم قول بعض
  .حياول الظفر باإلنفس، فحذف، النه قد علم ما يغين

  : وله ايضا

"اض وأشنبوِل الثنياِت وسعفقبل مفر قى  ٍحم تُ فمي عنهتَرس"  

يذهب إىل إثيار اجلاللة على اللذاذة، ويدعى ذلك لتسميته، حىت إنه يصحبه خلوته، وحني الظفر 
  .والصرب عند ذلك أدل على ِملِْكِه ْإلبه. مبحبوبته

فرب حبيب حسناً ودالََّ زارين، فحاول تقبيل فمي، فسترت فمي عنه، النه موضع اللذاذة، واللَّذاذة : قال
  . تقبيل مفِْرقي، النه موضع اجلاللة اليت أوثرهاال أوثرها، وبذلت له

  : وهذا كقول اآلخر؛ إال انه بعكس، ومنعه حمبوبه من نفسه، ما منع املتنيب من نفسه حبيبه

 اهاألصداغ قطع طريق بعقارب  دتْمعتلةً فبمنها قُ حاولت

  " تُلتقيعفافي ويرضى الحب والخيل  الَفُّ إذا خَوى يعكُل من يه وما"

 فإن من شأن نساء العرب أن يحبنب من محبيهن الشجاعة "يرضي"فمن رواه . "ويرعى احلب"ويروى 
  : واإلقدام، كقول عمرو بن كُلثوم

لستم قُتن جيادنا ويقُلنونا  يلتنا إذا لم تمنعوبع  

. مين، أو بإخباره ذلك عىنأنا أعف كرماً، وأرضى حمبوىب يف احلرب، مبشاهدته مين، ما يهواه : فيقول

  .وليس كل أحد من العشاق جيمع عقة وشجاعة، إذ العشق والعفة والفتك غريزة االجتماع

أنا أعف كرماً ال توراً يف هواى، بل أنا مراٍع احملبوب، حىت إين :  فهو يقول"ويرعى احلب"ومن رواه 
  .دوءاذكُره يف احلرب، وأراعيه أوان الشدة فكيف يف حال السكون واهل

واآلخر . إحدمها رباطة اجلأش، حىت ال يشغل اخلاطر عن ذكر اهلوى: هنالك مزيتاَن"عى اهلوى""ويف 
  : لشدة حمافظته على الوقاء، حىت ال يشغله عتد شدةُ اهليجاء كقول زياد األعجم

  وقد نَهلَتْ منا المثقفة السُمر  اوالخَطى يخطر بينن ذكرتك

  .اي ويرعى احلب حمارباً. ؛ مجلة يف موضع احلال"يواخليل تلتق": قوله

  "تخَرقْت والملْبوس لم يتخرِق  إذا ما لِبستَ الدهر مسِتمتِْعاً بِه"
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إذا لبست الدهر مليا أهرمين، وهو ال يهِرمه امتداد برهته، : لبس الدهر ملبوساً، وإمنا هي استعارة يقول
جيري بني الالبس وامللبوس، ألن شأن الالبس أن يخلق امللبوس، والدهر فجرى األمر بيين وبينه بضد ما 

خلق ال بسهي ملبوس .قروساً، استعار له التخوملا استجاز أن جيعله ملب.  

  "سعى جده في كَيدهم سعى مخنِق  ِدهجشَعِت األعداء في كَيِد م إذا"

 العدو كيد جمده، فحاول هدمه مببارزته أو مقاومته، غضب اي إذا رام: غضب، واحتنقته: حنق حنقاً
  .جده، فدفع سعى عداه بسعي أنٍف وأيٍد، على ما تقدم قبلُ

. "فإن كان لكُم كيد فكيدون": كقوله تعاىل: مصدر كاد يكيد املتعدية: "وكيد". "كيد العدو ده"

 املصدر يضاف إىل املفعول، كما يضاف وذلك أن. اي يف كيدهم ده. فَمجده، جمرور يف موضع نصب
  .، فاخلري يف موضع املفعول، اي من دعاِئِه اخلري"الَ يسأم اإلنسانُ ِمن دعاء اخليِر"إىل الفاعل، كقوله تعاىل 

  : وله ايضا

  "ويصد حين يلمن عن برحائه  رهيشكُو المالم إلى اللوائم ح"

ويعتذر . تصل إىل فؤادي، ألن حره مينعها من ذلك، فهي تتفادى منهاي إن املالمة ال تتعى مسعي؛ وال 
والكالم شعري ال حقيقة، ألن املال عرض، . إىل اللوائم من قصوره عن الوصل إليه، مبا يتوقعه من ناريته

  : وشبه أبو الفتح هذا بقول كثري. وإمنا تشكو اجلواهر ما يلحقها من العرض. والعرض غري حاس فيشكو

  غلُوب على األمِر الذي هو فاعُل  اؤهطئين عإلعتاق الم وبذَه

   "ائهحين يلمن عن برح ويصد"

  .الشدة: مثل ما تقدم والربحاء

  "وأرى بطرٍف ال أرى بسوائه  ِهبلالِخلُّ إال من أود بق ما"

ه ا، فيقع التكافؤ يف احلب أي ما اخلل اال من يكون حظى من قلبه، حظه من قليب، ويرى بالعني اليت أرا
  .واجلاللة، ال من حظى من فؤاده مقصر عن حظه من فؤادي، وتعظيمه يل دون تعظيمي له

واذا كان هو إياه باجلُملة، . وقد جيوز أن يعين بذلك التناهي يف التشاكُل والتناسب؛ حىت كأنه هو مجلة
  .فقلبه قلب خليله، وعينه عينه

  "دع ما نراك ضعفت عن إخفائه  مللُّحاِة وقولهالوشاةُ من ا عجب"

إمنا عجب الوشاة من اللُحاة يف ذلك، ألم كلفوه ترك ما يعجز عن إخفائه، واإلخفاء للحب أمكن من 
فإذا ضعف غن األقل الذي هو اإلخفاء؛ وقد علم اللُّحاةُ ذلك منه، فكيف يكلفونه األكثر الذي . تركه
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  .هو السلوان

مجلة يف موضع املفعول الثاين، إن كانت الرؤية علمية، أو يف موضع احلال : "ضعفت عن إخفائه": وقوله
  .إن كانت الرؤية حسية

  "وتَرفقاً فالسمع من أعضائه  همهالً فإن العذل من أسقام"

يقرعه اي إن العذل يسقمه كما يسقمه احلب، فهو نو من إسقامه، وترفقُّاً يف عذلك، فإن السمع الذي 
  .فإن عنفت به يف العذل، اختل مسعه أو ذهب. عذلُك من مجلة أعضائه

: فيقول. وإمنا قدر ذلك نافعاً له عند من عذله، ألن العاذل مل يرد بعذله إفساد جوهره، وإمنا أراد إصالحه

  .إن مل تترفق، عاد ما حاولته من إصالحي إفساداً إيل

النه حينئذ جنس، واجلنس . نه إذا كان مصدراً، فليس من أعضائهجيوز أن يكون مصدراً، إال أ: والسمع
  .وإمنا عىن موضع السمع من أعضائه. عرض، واألعضاء جواهر، والعرض ال يكون جزءاً للجوهر

وإمنا . وقد جيوز أن يكون السمع امساً لُألذن، سمي حلسها، كما مسيت العني بصراً يف بعض املواضع
  .الم حسنالبصر يف أكثر الك

 "ائِهكاده وببسه مطرودة  وهب المالمة في اللذَاذَِة كَالَري"

فكما نفاه عىن سهادي . اي إن كنت تلتد باملالمة، فاجعلها كالكري الذي قد عدمته أنا، على التذاذي به
 سهادي وبكائي، وبكائي؛ فكذلك ينبغي لك أيها الالئم أن يسليك عن كالمي الذي تلتذ به ما تراه من

  .ودعاه إىل االئتساء به يف الصرب على عدم ما يلتذُ به. فيعودا سواء يف امتناع االلتذاذ

إنه بدل من : وإن شئت قُلت.  املعتدية إىل مفعولني"اجعل"مفعول ثان ِلهب، ألا مبعىن : "ومطرودة"
  .وهو القول أقوى.  لنه مبرتلة قولك مثل الكَري"كالكري"موضع 

 "ائِها وإخأولى برحمة ربه  إن المعين على الصبابِة باألسى"

  .فإن راحم ذى الصبابة مؤاسه بالعذر، ال الئمه. من أعان باملؤاساة ال باملالم: اي معيىن على الصبابة

    

 "ائِهوبويناَُل من ح للمبتلَى  والعشقُ كالمعشُوِق يعذُب قُربه"

: وقوله. وكالمها نائل من حوباء املُبتلى وقاتل له. ما أن املعشوق كذلكاي العشق ملتذ حمبوب، ك

والعشق كاملعشوق، قيل له فيه، أو : كأنه ملا قال. مجلة يفسرها ما بعدها من البيت: "والعشق كاملعشوق"
  .والعشق كاملعشوق يف أما يعذُبان ويقتالن مع ذلك: كيف تفسره للسائل، فتقديره

 "ائهيزوُل ببأسه وسخ ماال  ى العيون فإنهوقُي األمير هو"
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وهوى العيون ماال ينفع . وأما ما سواه فقد آمنته عليه، ألنه دافع له ببأسه وسخائه. اي وقى هوى العيون
  .فيه بأس وال سخاء؛ فإمنا أدعوا له أن يوقى ماال طاقة جلوده وبأسه على دفعه

 "ائهرنده ووففي أصله وف  من للسيوف بأن تكون سميها"

يف نوعه الذي هو اإلنسانية، وإما يف قبيله، وفرنده؛ أو يف : اي بأن تكون مثل مسيها يف أصله، إما أن يرد
وإما وفاؤه فال وفاء . صورته، ألن صورة االنسان أحسن من صورة السيف، ورونقه افضل من رونقه

  .للسيوف وال عذر إال على ااز، ألن ذلك من خواص اإلنسان

  "لم يدع سامعها إلى أكفائه  وةًإني دعوتُك للنوائِب دع"

  .دعوتك خلطب ليس كُفؤا لك، ألن كل خطٍب دونك، ال يعزك وال يغلُبك: أي

كل نائبة وإن عظمت فهي دون أن يدعى مثلُط إليها، وإن كنت ال تدعى من النوائب : وإن شئت قلت
ما يكون كفؤا لك، فندعوك إليه، لكن ال بد أن ندعوك ملا ناب، وإن إال إيل ما أنت له كُفُوء، ما وجدنا 

  .جل عنه خطرك، وعال قدرك

  : وله ايضا

  "وكاتمت القلب ما تُبصر  عصت مقلتي فيكُم كأني"

واذا كان القلب مل . هذه مبالغة يف كتمان السر والضن بإذاعته، اي رأت عيين ما رأت، فكتمته عن قليب
  .مل ميكن أن يعلم غريه به، إذ ال ميكن أن يعلم غريك إال ما علمتهيعلم ذلك؛ 

. إذا رأت عيين ما حتبون كتمه، تناساه قليب، حىت كأن العني كتمت عنه ما رأت: وإن شئت قلت

  .واملقوالن متقاربان

كاين : لإمنا هو كَتمها عنه ما رأته، فكأنه قا: وعصيان املقلة للفؤاد. أي من أجلكم: "فيكم"وقوله 
إذ لو أعمل . "كامتت"عصت مقليت فيكم قليب، وكامتته ما تبصر فحذف األول لداللة لثاين عليه، وأعمل 

  .اي عصت مقليت القلب وكامتته. وكامتته القلب: األول واتزن لقال

  : وله ايضا

"الروِح أدنى إليكُم وُل فال  إذا كان شَمقَبضةٌ ووتني ربِرح" 

وذلك إمنا يكون حبضور الروض والريح القبول، فال . ا تؤثرون شم الروح، ونسيم اهلواءاي إن كنتم إمن
زلت أنا روضة فتضمكم، ورحياً قبوالً تشموا، تلذ لكُم، إذ كلما كنت كذلك، فأنتم قريب مين، 

  .وطالبون إيل

أراد : أن شئت قلت: "لفال برحتين روضة وقبو": وقوله. أي أشد إدناء ملن يحبكم: "أدىن إليكم": قوله
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. "روضة وقبول" والنكرة االسم، وهي "ين"فال برحت روضة وقبوالً، فعكس، فجعل املعرفة اخلرب، وهي 

 هنا "بِرح"وإمنا .  ليست خبرب، وال برح هذه املقتضية لالسم واخلرب"برحتين" من "ين"إن : وإن شئت قلت
 على هذا مفعوالً، "ين" فيكون "برح األرض حىت يأذنَ يل ريبفَلَن أ": وكقوله تعاىل. املتعدية إىل املفعول

  .فال فارقتين، أو فال زايلتين روضة: ويكون التقدير

اي فإذا كان ذلك، قصدهم هذه الروضة اليت عندي، فسعدت أنا بقربكم واألول أبلغ، النه على ذلك 
حليواين اإلنساين إىل النوع النبايت، القول األول، جيعل نفسه ذات الروضة؛ ويتمىن اخلروج من النوع ا

  .إيثاراً هلواهم، واختياراً لقرم

  "شفت كَمدى والليُل فيه قتيُل  بدرِب القُلِة الفجر لقيةً لقيتُ"

اي شفت اللَُقيةُ للفجر باحنار الليل، ما . "شفت دمدى". اي أصبحت يف هذا املوضع، أو أفجرت فيه
اي قد ذهب، واشتمل ضده على حمله، فكأن الليل ملا عدم أو قارب : "والليل فيه قتيلُ". كان من الكمد

  .العدم مقتول

فأوقد سيف : طال على الليل بالصبابة، فكأنه وترين، فاستوجب بذلك أن أطلبه بثأري: وإن شئت قلت
الدولة بالدرب نريانا، فخالط ضوؤها دخاا، فبدت يل من الضوء املختلط بالدخان، سمرة كسمرة 

لفجر، قبل أوان الفجر، فكأن هذا امللك قد قتل الليل بإيقاده هذه النريان، اليت خلْخلَت كثافة الظلمة، ا
  .فأنا أكىن بذلك عن ثأري، فيشفي كمدي

    

وقيل ك الفجر هنا سيف الدولة، أقام غُرته مقام الفجر، وبالغ يف ذلك، حىت جعله قاتالً ليل، وما طُلب 
  .يل منه ثأر قبل هذاعند ليل ذحل، وال ن

 "وُلذكرها عند األنيس خُم وفي  على طُرٍق فيها على الطُّرِق رفعةٌ"

وقد جيوز أن تكون . أا غري مسلوكة لوعورا، فهي لذلك خاملة: أا أكُم وجبال، ومخوهلا: رفعتها
  .طرقاً مل يسلكها إال جيش سيف الدولة، ألا خمُوفة فالناس ال يعرفوا لذلك

 "يُلموأما خلقُها فج قباحاً  وما شعروا حتى رأوها مغيرة"

أي قباح األفعال م، وإن كانت يف خلقتها مجيلة، ألن خوفهم هلا يقيحها يف أعينهم، فيخفى عليهم 
حسن يف عيون أعدائِه اقبح من ضيفِه رأته السر فاحلسن فيه طبيعية؛ والقبح : وهذا حنو قوله. مجالُها

رضع.  

  "فأضحى كأن الماء فيه عليُل  ما كُلفنه من قُباقٍب وأضعفن"
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ر دمهته هذه اخليل، فسدت جماري املاء فيه، بكثرة قوائهما، فارتدع املاء، إال ما ختلل شعب : قُباقب
ان، والعلة هنا كناية عن الضعف، إمنا العلة يف احليو. قوائم اخليل، فأضعفته عن قوة جريه، حىت كأنه عليل

  .واملاء ليس حبي

  "وخلفتَ إحدى مهجتيك تسيُل  نَجوت بإحدى مهجتيك جريحةً"

، "جنوت بإحدى مهجتيك جرحية": خياطب الدمستق، وكان شج يف وجهه وجنا جرحياً، فهذا معىن قوله
س، ، اي تركته يذوب يف الكبل واحلب"وخلفت إحدى مهجتيك تسيلُ": وكان ابنه قد أسر، فلذلك قال

  : مع ما اشتمل عليه من خشية القتل

  "غذاه ولم ينفعك أنك فيُل  إذا لم تكُن لليث إال فريسةً"

 مثال لسيف الدولة وجيشه، اي فال تعجنب الروم "الليث" مثال لعظم عدد الروم، وضرب "الفيِل"ضرب 
  . غذاه ذلك الشخص املفترسأراد: "غذاه": كثرة عددهم، فإن الكمية ال تغين، وإمنا الغناء للكيفية وقال

 "وُلجي تواألفكار ف وأهدأ  أعادى على ما يوجب الحب للفتى"

اي أعادى على ما لدي من الفضائل النفسانية، كالشجاعة والفروسية، والفصاحة والشعر، حسداً يل على 
ا يوجب احلب؟ وكل واحدة من هذه الفضائل يف حد احلقيقة، موجبة للحب، فكيف أشنأ على م. ذلك

  .يقول ذلك متعجباً

أنه لو قال :  كان أوفق يف مذهب الشعر، يعين أبو الفتح"أعادى" مكان "أبغض"لو قال : قال أبو الفتح
فضد احلب . ذلك، كان أذهب يف باب التقابل، ألن النقيض إمنا يقابل بنقيضه؛ وكذلك الضد بضده

ب، والصداقة بالشنآن، مل يك ذاك على تقابل الضد فإذا قابلت باحل. وضد العداوة الصداقة. البغض
  .والنقيض

لكن الذي يسهل ذلك، أن العداوة علتها البغضة، اليت هي ضد احلب، فأقام العلة اليت هي العداوة، مقام 
 على "أشن"فأشىن، أو : ولوال ما يدخلُ التخفيف البديل من االضطرار، لقال. املعلول، الذي هو البغض

 ملا ذكرت، من داللة العلة على "أبغض" مكان "أعادى"جلزم، ولكن االول أسوغ أعىن وضع اجتمال ا
  .املعلول

  : وله ايضا

  "فما يخُص بِه من دونها البشر  هائلُاألهله وجهاً عم ن تُرى"
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لبشر إذن فا. اي انه يكسب األهلة بنظرها إىل غُرته نوراً وسعداً، فتنال بذلك من جوده كما ينال الناس
  .نوع غري خمصوص بنائله بل هو عام للعامل العلوي والسفلي

  : وله ايضا

"يناءه أنغن وأبدلتْ  وشرِب كاٍس أكثرتْ رنينهه" 

إن العرب : ويدل على صحة قول سيبويه. اسم للجمع عند سيبويه، وهو عند أىب احلسن مجع: الشرب
فلو كان مجعاً كما ذهب . شريب وركيب: لواحد، فقالواإذا حقرت هذا النحو حقرته بوزنه، كما حتقر ا

وإمنا كالم . رويكبون وروجيلُون: إليه أبو احلسن، لرده إىل واحده يف التحقري، مث مجع بالواو والنون، فقيل
  .العرب ما قدمنا

  : أنشدنا القرشي

  أخشى ركيباً ورجيال عاديا  ياالن مبعصبٍة م بنيته

 غنوا مبناقبه، حىت إذا سكروا - وهم أعداء املمدوح - أن هذا الشرب :  أن معىن البيتوذهب قوم إىل
  .هاج هلم السكر ذكر من سبا منهم وقتل، فأنوا حزنا، وعاد ذلك الغناء أنيناً وتفجعاً

. والذي عنتدي أن هؤالء الشرب غنوا، فأثخن فيهم هذا امللك وأوجعهم، فعاد ذلك الغناء رنينا وأنينا

  : إخبار عن اخليل والقنا اللتني يف قوله: "أبدلت" و "أكثرت": لهوقو

"كِْفينهإن الجياد والقنا ي"  

    : وله ايضا

  "وهذا الذي يأتي الفَتَى متعمدا  رايتُ البحر يعثُر بالفتَى فاني"

يء من لك اي أن سيف الدولة اوىل بأن يرجى وخيشى من البحر، ألن البحر وإن أروى وأعطى، فليس ش
وهذا . على عمد وال قصد، النه ال روح له وال فؤاد، فليس إذن حيمد على مكرماته والذميم آلفاته

  : كقوله هو

  فما بطُشها جهالً وال كَفها حلما  ال أرى األحداث حمداً والذما أال

نه من نوع االنسان، وأما سيف الدلوة فهو لكل ما يأتيه من إفاقة وإغناه وإمانة وإحياء، عامد قاصد، ال
  .الذي هو أشالف احليوان

 "ما تُحيى التبسم والجدا ويقُتُل  وتُحيي له الماَل الصوارم والقنا"

مث يهب عفاته، ما يسلبه عداته، وذلك يف حال . أي انه يغري فيغم بسيوفه والماحه، فهي حتيي له املال
  : تل املال الذي أحيته األشنة والصوارام، كقول اىب متامتبسٍم وأرحيية للعطاء، فذلك التبسم هو الذي يق
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 ائعأغارت عليه فاحتوته الصن  إذا ما أغاروا واحتووا مال معشٍر

  : وذكر التبسم واجلدا هنا كقول كُثري

غلقت لضحكته رقاب الماِل  الرداء إذا تبسم ضاحكاً غمر  

ة، ألن القتل ليس بضد احلياة إمنا هو علة ضد احلياة  لكان أشد مقابلة للحيا"يقتل" مكان "مييت"ولو قال 
  .يف بعض األوقات

مرتبطان بيقتل، : "التبسم واجلدا"ومقابلة الشيء بنقيضه أذهب يف الصناعة و. ونقيض احلياة إمنا هو املوت
حتىي ففي حتىي ضمري راجع إىل لقنا والصوارم، اي ما . اي ويقتل التبسم واجلدا ما حتييه الصوارم والقنا

  .هي

 "يدايكُون اليزم لليوم س وحتى  هو الجد حتى تَفضل العين أختها"

وذلك يف . مث مثل به فضل سيف الدولة على مجيع نوعه. وإمنا ذكر فضل يوم األضحى وجعله سيد نوعه
مث عجب من تفاضل االشخاص الواقعة حتت نوع واحد، على أن عنصر . البيتني اللذين قبل هذا البيت

 فبلغ بالعجب من العني اليت تفضل صاحبتها على "هو اجلد حىت تفضل العني أختها": فقال. ذا واحده
وبالعجب من اآليام اليت تتفاضل مبا حيدث فيها من السراء والضراء وضروب . اقتراما وشدة اقتراما

  .املمالك واملناسك

  "رددابشعري أتاك المادحون م  اأجزني إذا أنِشدتَ شعراً فإنم"

اي أعطين اجلائزة إذا مدحك غريي، فإن الشعراء إمنا يأخذون معاين شعري، فيمدحونك ا، : أجزين
فكلما احسنوا فإمنا . إذ لوال شعري مل يهتدوا إىل ما ميدحونك به. فاذن إمنا املستحق جبوائزك أنا الهم

  : اإلحسان يل كقول اآلخر

  فقد أحسن بشار  ادأنشد حم فإن

  .فاإلحسان له، واإلنشاد حلماد. ي إن محاداً إمنا يأخذ شعر بشارا

  : وله ايضا

  "إذا نُشرت كان الهباتُ صوانها  اهثياب كريٍم ما يصون حسان"

 اي أنه ال يصوا إمنا يبتذهلا باهلبة هي اليت تكون هلا "كان اهلبات صواا"يعين ثيابا رومية كساه إياها، 
  .صوان هلا عنده وإذا مل يصن حساا كان أحجى أال يصون دةامقام الصوان إذ ال

 "اعلينا نفسها وقيانه وتجلُو  تُرينا صناع الروِم فيها ملوكها"
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اي صورت األنواع احليوانية إال الرزمان، فاا مل تصوره لعجزها عن ذلك وذلك أن الزمان هنا إما أن 
ه على حقيقته اليت هو ا؛ وإما أن يكون الزمان هنا وجود النور يعين به الفلك، وال أحد يستطيع تصوير

  .وعدمه وذلك عرض والعرض ال يقتصور إال يف جوهره الذي هو منه

  "رأى خلقها من أعجبته فعانها  همه دون ععتيٍق خالُ وأم"

 يذهب إىل أن هذه الفرس الكرم وجعل هلا خاالً وعما،: مهرها، والعتق: وعتقُها. يعين فرساً: وأم عتيق
  .ات طرفني كرميني خمتلفني بالنسب، ألن ذلك مما يستحب يف اخليل أعىن أال يكون األبوان متناسبني

وقد يستحب ذلك يف اإلنسان، ألم يزعمون أن األبوين إذا كانا متناسينب جاء الولد هنا وياُّ، اي 
  ."ابن السكيت"مهزوالً، دقيق العظم 

    

خاله دون ": وقال. اي ال تنكحوا يف األقارب، فيجيء الولد ضاويا. "اغتربوا ال تضووا" :ومنه احلديث
يزعمون أن . "رأى خلفها من أعجبته فعاا".  يذهب إىل أن أباه أكرم من أمه، وذلك أجنب له"عمه

اي . "ارأى هذه الفرس حبجر من أعجب فعا: الشيء املُعِجب رمبا أصابته العني فقسد لذلك، فيقول
رأت خلفها فحال حاول كَومها حني أعجبته، فأمكنته، فأولدها، فكأنه تنقصها باإليالد، كما يتنقص 

  .الشيء احلسن املعجب إذا أصيب بالعني

  "وشانتْه في عين البصير وزانها  اائهه وبتاينسايرته ب إذا"

: فان شئت قلت. ، النه من الواو"باونته": كينبغي على ذل. فان قلت.  اي باعدته"البون"أي باينته، من 

. قلب الواو إىل ياء لغري علة إال طلب اخلفة، وهي لغة حجازية عربية: إن هذا على املعاقبة، ومعنامها

وإن شئت . ، ومياثق يف مواثق، وهو كثري، قد عمل فيه يعقوب باباً واسعاً"صواغ" يف "صياغ": يقولون
وقد بان . "بني" بعيدو "بون" حكى أبو عبيد، بينهما "البون" هو يف معىن  الذي"البين"إنه من : قلت

ويبينه لك إياه على هذا. صاحبه يبونها إذا مل جتد . فحم من اعتقاد املعاقبة احلجازية، ألنك إمنا تلوذ خري
  .عنها معدالً

  .، بكونه ابنها وهو زائد عليها"اوزا"اي شانته بكوا أمه لتقصريها عنه : "شانته يف عني البصري"و 

  "وشرى وال تُعطى سواى أمانها  االتي ال تأمن الخيُل شره وأين"

هب يل : أراد. أين فرسي اليت من أمرها وشأا، من هذه الفرس املعيبة؟ وإن شئت قلت: إن شئت قلت
  .الفرس اليت هي أكرم من هذه الفرس اليت وهبتها يل

وأراد أهل اخليل، فحذف املضاف، وأقام املضاف إليه . إذا كَررت ا: " شرهاال تأمن اخليلُ": وقوله
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  .اي ال يأمنها إال مثلي من احلُذاق بركوب اخليل: "وال تعطى سواى أماا". مقامه

  : وله ايضا

 "لكفك ثاٍن ماله مطر جود  تَشبيه جوِدك باألمطار غادية"

فإذا شبهنا كفك باملطر، فاملشبه دون املشبه به، فقد بالغنا مبدح املطر أي انك غاية يف اجلود ال فوقها، 
فكان هذا التشريف له بتشبيه جودك ن جوداً عليه ثانياً من جودك علينا باملال وخص األمطار . وشرفناه

ينئذ الغوادي، ألا باألغلب أغزر ما تكون حينئذ يف أول النهار، والنفوس حينئذ شهمةٌ منشطة، فهي ح
  .أورق وأعلق

  : وله ايضا

  "سميك والخلُّ الذي ال يزايل  العينين منه ولحظه وقاسمك"

. أما مسيه فألنه سيف، واملِلك سيف الدولة، فهو وسيفه مسيان. السيف: يعين بسميه واخلل الذي ال يزايل

إحسانك، وإىل سيفك، خائفاً نظر إليك طامعاً : فيقول. وأما كونه خأل ال يزايلُه، فألن السيف ال يفارق
من بأسك، يقلب طرفه من ميني إىل مشال، فذاك معىن املقامسة، اي أن السيف قد قامسك عيين رسول 

الروم فهو تارة يتأملك، وأخرى يتأمل سيفك وحلظه، عندي حشو، النه إذا قامسه عينيه فقد قامسه 
  .اللحظ

  "رته الحجافُلإليك العدا واستنظ  هت بثمنه همةً بع وأكبر"

واستنظرته ". اي أكربت العدا مهة هذا املُرسل، وأعظمت شأنه إلقدامه عليك، ومثُوله بني يديك
طَلَبت منه النظرة، اي : فمعىن استنظرته. اي سألته أن ينظرها، بشغله إياك أيها املالك عنهم: "احلجافل
  .التأخري

 "ائل القبوالتفت عليك بأمرك  أطاعتك في أرواحها وتصرفت"

التفت "و. بالغ بإطاعتهم إياه يف أرواحهم، ألم إذا أطاعوه يف ذوام، كانوا أجدر أن يطيعةه فيما سواها
  .اي أحدقت بك العرب، ألن كل جيش محِدق بأمريه: "عليك القبائلُ

شرف من جعله سطة لسراوة نسبه، وعالوة حسبه، وقبائل العرب حميطة به، فاحملاط به أ: وإن شئت قلت
  .والدائرة اليت أشرفُها نقطتها. املُحيط، كالقالدة اليت أنفسها سطتها

  "وهن الغوازي السالماتُ القواتُل  ِهلعداه بالقوافي وفض رميتُ"

هذا أذهب يف الصناعة، أي أعىن يعطف مجيعاً على مجيع يف النية وإن مل يستقم . اي وفضائله: وفضله
بت عداه ملدائحي فيه بفضائله النفسانية، فلم جيدوا يف شعري مطمعا وال يف إذا أغض. ذلك يف اللفظ
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فضائله الذاتية مدفعا، فقد قتلتهم بأن أغضبتهم وأعجزم، وسلٍمت هي يف أنفسها، إذ مل يقدروا على 
  .غض أشعاري، وال إنكاِر فضائله

"تبعراب ال يرجمال مهادالغ  ر حرباً عارضته وائُلفمن فر"  

    

إن مسده : يقول. اي يذهب باحللم فيغتاله. الغضب غُول اِحللم: تقول العرب. الدواهي املهلكة: الغوائلُ
  : املهزومني؛ فيقتلهم بالعطش والكالل وسائر أنواع اآلفات، كقوله هو

  بأرماح من العطش القفار  مفاتُوا الرماح تناولتهم إذا

ويف . ونظريه ما حكاه سيبويه من قوهلم بني الشيء وتبينه.  اي يتبع"تفعل"  يف معىن"فعل"ويتبع من باب 
  .بني الصبح لذى عينني اي تبني

 "ائُلمشانقياداً ال قتضتُه ال إليك  رأيتك لو لم يقتِض الطعن في الوغى"

هم لك، وطاعتهم إياك، القتضاهم إياه حهم لكاي لو مل جير من أصحابك على الطعن، انقيادب .

وإن كانت منه . حبهم لك بطاعتهم:  جيوز أن تكون منه ومنهم، فان كانت منهم، فمعناه"الشمائلُ"و
  .حببهم لشمائلك: فمعناه

  : وله ايضا

  "وأجهضِت الحوائُل والسقاب  والياَاألجنةُ في ال وأسقطِت"

سقطت يف الواليا، وهي األحالس اي أن النساء أردفن، وعسف ن يف اهلزمية، فمن كان منهن حامالً أ
على إعجاز اخليل واإلبل، وأجهدت اإلبل، وكُلفت أكثر من طاقتها يف السري، فأجهضت احلواملُ، وهي 

  : واإلجهاض للنوق، كاإلسقاط للنساء وهذا كقول أىب النجم. اإلناث؛ والسقاب، وهي الذكور

حتْ من ولٍد ال يغتذى كَمجلُد بِرىكالمسلوِخ وال تراه  طَر 

"مروعو مفي ميامنهم عور  في مياسرهم كعاب وكعب"  

اختلفت كلمتهم فأشارت : فان شئت قلت. بن ربيعة، وعمرو بن مالك: بطنان، كعب: عمرو وكعب
وكانوا قبل يداً واحدة، كلمتهم . طائفة بالعرب، واألخرى باالستذمام وأخذ املوثق من سيف الدولة

الفهم تقسموا وافترقوا فصارت القبيلة باختالف كلمتها يف قبائلك؛ فلذلك جعل عمراً سواء فكام باخت
  .عموراً، وكعباً كعاباً

  : أنشد سيبويه

 الشنآِن قد صاروا كعاباَ من  رأيت الصدع من كعٍب وكانُوا
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ن هربوا وتبددوا، فصاروا شيعاً وأحزابا، فكل جزء من عمرو عمور، وكل جزء م: وإن شئت قلت
  .والقوالن متقاربان. كعب، كعوب

  "ثناه عن شُموسهم ضباب  ولو غَير األمير غزا كالباً"

ثناه عنهم أقل ما يصيبه : وقيل. مايلقاه من الطعان والضراب: والضباب. حقائق نفوسهم: يعين بشوسهم
سباها سيف الدولة عىن بالشموس نساءهم اليت : منهم، ألن كثافة الضباب أقل من كثافة السحابز وقيل

  .من فيهم من الكُماة واحلُماة: وبالضباب

  : وله ايضا

  "نُسور الفال أحداثُها والقشاعم  أتم الطير عمرا سالحه تُفدي"

وإمنا . "كَم"، نظري الطول يف باب "كيف"وإمنا جاز ذلك الن التمام يف باب . مبعىن اطول: أمتُ هنا
  : يتزن له، وجنوه قول رؤبةاملستعمل يف العمر أطول، فلم 

  "كالكَرم إذ نادى من الكافُوِر"

إال أنه لو قال صاح الكَرم لكان يف اجلزء طي، وهو . وإمنا املعروف صاح لكَرم، سائر الشجر إذا بدا مثره
 مستعلُن، فاستوحش من الطي، فوضع نادى مكان صاَح "صاح منل": ، النه قوله"مستفعلٌ"ذهاب فاء 
  .زءليسلم اجل

صاح من الكافور مل ينكسر البيت، :  ال نكسر البيت ورؤبة لو قال"أطول": واملتنيب أعذر، النه لو قال
  .وإمنا كان يلحقه الزحاف الذي وصفناه

 فأنت الفعل، وإن كان لألمن، واألمت مذكر، محالً على املعىن، الن األمت هو النسور يف "تفدي"وقال 
أنث الكتاب ملا كان يف معىن . فالن لغبو جاءته كتايب فاحتقرها: ربونظريه قول بعض الع. احلقيقة

وكالمها . "نسور"بدل من : "أحداثها والقشاعم"و . "أمت الطري"يدل من . "نسور الفال"و. "الصحيفة"
فقشاعهما وهي املسان . يقول أوسعت سالحه النسور شبعاً من حلوم القتلى قدمياً وحديثاً اآلن. بدل بيان

فكال النوعني . ر القدمي واحلديث، وأحداثها تشكر احلديث، ألا متأخرة الكون عن زمن القدميتشك
استعار األحداث للنسور، وإمنا هو . اي يقوالن حنن الفداء لسالحه: "يفُديه"يشكر سالح هذا امللك، و

  .يف نوع االنسان، ومثل هذه االستعارة كثري

  " اي الساقيين الغمأئموتعلم  الحدثُ الحمراء لونها هِل"

حصن معروف، وأنثه على معىن القلعة، أو املدينة، وجعلها محراء، ملا سال عليها من الدماء، : "احلدث"
هل : وإن شئت قلت. فهل تعرف اآلن لوا القدمي الذي بدلت منه احلُمرة: يقول. وكانت غري محراء
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    تعرف اآلن أا محراء، أو تنكر ذلك؟ 

  .علها محراء، الن سيف الدولة بناها حبجر أمحر، ومل يك قبل ذلكج: وقيل

فهل تعرف هذه القلعة أن بناءها احلديث غري بنائها القدمي؟ وكذلك بلت هذه السيوف هذه املدينة : يقول
 السحاب االرض باملطر فهل تعرف أن الغمام سقاها اآلن أو السيوف؟ وقد بني ذلك - بالدم، كما يبل 

  :  هذابقوله بعد

  "فلما دنا منها سقتها الجماحم  الغمام الغُر قبل نُزولِه سقتها"

اي سقاها السحاب قبل نزول سيف الدولة ا، فلما دنا منها قتل من كان ا من الروم، فسفتها 
  .السيوف بدمائهم

 "جثِث القتلى عليها تمائم ومن  وكان بها مثُل الجنُون فأصبحتْ"

  .وذ، وهي تناط مبن كان به مرض أو جنون أو سحرالع: التمائم

كانت هذه القلعة مضطربة غري مطمئمة وال مستقرة مبن غلب عليا من الروم، حىت كان ا من : فيقول
سرعة : الن الولْق. "األولق": ذلك مثل اجلُنون، الن انون خيالطه اضطراب وقلة ثبات، ولذك قيل له

  ."أفعل" أخذه من ذلك، فجعله الطعن واملشي، وهذا فيمن

 فلما وردها سيف الدولة فقَتل من تغلب عليها، استقرت "مألُوق" بديل "فوغل"فأما سيبويه، فهو عنده 
  .واطمأنت، فكانت جثث القتلى عليها متائم أوجبت هلا االستقرار والطمأنينة

  "مفلما مات مظلُوم وال عاش ظالُ  مواكٌايا حوقد حاكَموها والمن"

أثبت حكماً من حيث أثبت ظلماً، الن الظلم جور، واجلور نوع من احلكم، ضد العدل، فحاكموا هذه 
اي هن ذوات احلكم على املتحاكمني عليها، وكان الظلم من قبل الروم هلذه : والسيوف حواكم. القلعة

  .م بقتل هؤالء الروم الظاملنياملدينة، دمهم إياها، وإخالئهم هلا، فلما كان احلُكم للسيوف، مات الظل

: "وال عاش ظاملُ". يعين القلعة، اي مل يعف أثرها، بل جدد بناؤها، وزيدت حتصيناً: "فما مات مظلُوم"

  .اي مل يعش الروم الذين هدموها، بل قتلهم سيف الدولة

"قط تَقَطّعوالماال ي انقع  صادموفر من الفُرسان من الي"  

ن السيوف قاطعاً للدرع ولالبسها بقي وما مل يبلغ من احلدة والشدة أن يقكعهما، تقطع اي ما كان م
. ومن كان من الفُرسان غري مزاحم وال مصاِدم مل يثبت. وفىن، وذلك لشدة ما كان هنالك من الضرب

  :  يقوليذهب يف كل ذلك إىل أنه مل يبق إال اجليد الصابر على الكِفاح من الرجال والسالح أال تراه

 ارميبق إال صارم أو ضب فلم  ارهش نغوهللا وقتٌ أذهب ال
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 "قول قوم أنت بالغيب عالم إلى  تجاوزت مقدار الشجاعة والنُهي"

اي أن أناساً من احلُذاق ملا رأوا إقدامك، وإعمالَك رمحك وحسامك، يبيحان لك سالمة احلَوباء، 
فَحلَت . ه ال يقتحم ذلك إال بعد ما ظل عاملاً، أنه ال يئُوب إال ساملاً غامناًوالظفر أبداً باألعداء، قالوا إن

  .عندهم بذلك عامل غيب، متقفيا للعواقب غري ذي ريب وهذا أرفع من مرتلة الشجاعة والتدبري

"رته تظُنافراخُ الفُتح أنك ز  بأماتها وهي العتاقُ الصالدم"  

فلما أشرفت ىل تلك . انتهت إىل أعاليها، وهناك وكُور العقباناي أن خيالك صعدت اجلبال حىت 
ومما يدلُك على أن . الوكور جمجمت، واجلمجمة تشبه صرصرة عتاق اخليل، ظنتها فراخ العقبان أمهاا

  : اجلمجمة تشبه الصرصرة قول الشاعر

 ذمجمراسفها بال هززنا  إذا الخيُل صات صياح النسور

وإمنا العقاب . أقام الصفة مقام املوصوف، ألا صفةٌ غالبة، تقوم مقام االسم. العقبان: فُتحوعىن بال
  .ِصلِدم وِصلِْدمة:شداد اخليل: اللني، والصالدم: والفَتح. فتخاء، للني جناحها

  "قفاه على اإلقدام للوجِه الئم  كل يوم ذا الدمستُقُ مقدم أفى"

 كل يوم يقدم فيهزم، وحيجم فَيسلم وجهه، ويضرب قفاه، فالقفا يلُوم الوجه على اي إن هذا الدمستق يف
كم تتوجه إىل من قد علمت أنه لك هازم، فتسلم أنت، ويهونُ عليك ما ألقاه إذا : يقول له. اإلقدام

عر أنه ال يعين ، ألن إضافة القفا غليه تش"للوجه": وأراد قفاه الئم لوجهه على اإلقدام فقال. سلمت أنت
  .من الوجوه إال وجهه

"غائب صار  بضرٍب أتى الهاماِت والنصرق و إلى اللبلِت والنصرادم" 

    

فإذا . اي أن الضرب الضرب إذا قرع اهلام مل تعده نصره، إذ يف اإلمكان أن ميوت صاحبها، وأن ال ميوت
. وضرب الغيب مثالً للشك يف النصر، والقدوم للتيقن. وصل إىل اللبة، هلك ال حمالة، فيحنئذ يعتد بالنصر

  .وكذلك الغائب مشكوك فيه، واحلضر متيقن

 "موحتى كان السيف للرِمح شات  حقرت الردينياِت حتى طضرحتها"

  .الرماح، منسوبة إىل مرأة تسمى ردينة، كانت تركب فيها األسنة: الردينيات

لى قُرٍب معانقةً ومصافحة، جلرأتك وشجاعتك، ومل ترض لن تستعمل يف إمنا أحبت لقاء العدو ع: يقول
قتاله الرمح، الن ذلك مشعر باجلنب، الن القتال به إمنا هو على بعد، فاطرحته واستعملت السيف مكانه 

  : قال
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  "وحتى كأن السيف للرمح شَاِتم"

الغناء، فَهان عليك الرمح لذلك، أال اي لكأنك قد رأيت السيف قد عري الرمح بالضعف والتقضف وقلة 
  : تراه يقول بعد هذا

نامإنطَلب الفتح الجليل ف وم  الِخفافُ الصواِرم ه البيضفَاتيحم  

  : وقال عمرو بن معِد يكرب يف السيف. الرمح أخوك ورمبا خانك: ومن كالم بعض العرب

  سيف السالمعلى الصمصامَِة ال  ىنم يخُه وللم أخنُ خليلي

  : وله ايضا

  "وسح له رسل الملوِك غمام  اممكذا كُل األنام ه أراع"

  : اي راع روعاً مثل هذا. كذا يف موضع نصب صفةٌ ملصدر حمذوف

  "وسح له رسل الملوك غَمام"

اي تقاطوا عليه، وقد جاءوه تترى من كل أوب، حىت كأن غماماً سحهم عليه لكثرم، اي صبهم، 
  .منصوب على املفعول به، الن سح فعل متعد: فُرسل امللوك

"ثَتَهعب جواٍب عن كتاٍب برو  تللناظرين ق وعنوانهام" 

  .يعين جيشاً أجاب به عن كتاب، فأنبأهم قتامه عنه، كما ينبء عن الكتاب عنوانه

 "امبالبيداء منه خت ومافُض  تضيقُ به البيداء من قبل نشره"

  .نه ميأل البيداء، وهو جمتمع قبل انتشاره، فكيف به إذا انبت وانبعثاي ا

 "امورمح ذابٌل وحس جواد  حروفُ ِهجاء الناس فيه ثالثةٌ"

  .اي ال يشاهد فيه إال هذه النواع، كما ال يشاهد يف الكتاب إال حروفه

  : وله ايضا

"للم  إذا زار الحسان بغيرها بالد ى تربها ثقبنهصخانقح"  

 وهي الكوفة وحصاها وهو ذلك الذي يعرف بالفرومي، وهو شفاف "الثوية"اي هي بالد، يعين : بالد
وليس احلصى . فإذا زير به النساء يف غريها من البالد استحسنه فثقبنه ووضعنه يف مخانقهن: يقول. حسن

ا أراد زير به احلسن فاتسع بأن جعل وإمن. هو الزائر يف احلقيقة الن الزيارة إمنا هي ملن يعقل، واحلس مجاد
  .وواحد املخانق خمنقة، مسيت بذلك، ألا توضع يف موضع اخلق من احللق. الفعل له

"عفيف ويهوى جسمه كل فاسِق  ٍلاقيهوى نفسه كل ع وأغيد"  
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وحاين، وهو حسن اخلُلُق، وجسماين وهو حسنان رلقاً، فحسنه حسن اي أنه كامل احلُسن خلقاً وخ
خلْقه، فأوجب ذلك أن يعشقه العفيف والفاسق، فالعفيف يهوى نفسه، وهلا احلسن اخلُلُقي، والفاسق 

 ومل يذكر العاقل؛ لكان أذهب يف "كل عفيف": ولو اتزن له أن يقول. يهوي جسمه، وله احلسن اخللقي
، ولكن ملا كانت العفة "ل عاقلك"وإمنا يقابل العاقلُ األمحق؛ فال معىن لقوله . التقابل الن العفة ضد العقل

للجزء املعتدل، وكان اجلزء املعتدل يوصف بالقعل، حسن أن يذكر العقل مع العفة، وإال فوجه التقابل ما 
  :  من قوله"مليحةٌ": عطف على قوله: "وأغيد": وقوله. ذكرت لك

  "سقتنى بها القُطر بلى مِليحةٌ"

  .ومثّ أغيد: كأنك قلت. ربه مضمروإن شئت رفعت أغيد على االبتداء، وخ

  "وصدغاه في خدى غُالٍم مراهِق  هيناٍد وبين ععما ب يحدثُ"

اي أن هذا األغيد حافظ واع حسن احلديث، . وهي األمم اخلاليه. "حيدث ما بني القرون وبينه": ويروى
  . حديث السنجيد السياق له، فهو حيدث عن األوائل، وخيرب بأخبار القدماء، وإن كان

  : وقوله

  "وصدغاه في خدى غالٍم مراِهِق"

وهذه الكناية، وإن كانت . ما سال من الشعر على خده: ويعىن بالصدغ. كناية عن حداثته وفُتوته
  : فكان يعىن من قوله. وهو مراهق: حسنة، فإن فيها تكلفاً، كان أقرب من ذلك لو اتزن له أن يقول

  "راهقوصدغاه في خدى غالم م"

  .ولكنه تكلف ذلك، حلفظ إعراب القافية

    

  "بطعٍن يسلى حره كل عاشِق  اهما بين الكُماِة وبين يفرقُ"

  .اي بني الكماة ونسائهم، بطعن يؤمل العاشق، فيسليه حبرِه عن املعشوق

  "من الخيل إال في نحوِر العوانق  الطعن حتى ما تطير رشاشةٌ أتى"

م إذا أصيبوا بالطعان، طارت : يقول. ش من الدمما أر: الرشاشألْحق عقيال حبالهلم وعياهلم، حىت إ
وبالف باختصاص الشواب، ألن لوازم لزوايا اخلُدور، فذلك . دماؤهم يف نحور الشواب من النساء

  .أغرب

  "يصيح الحصى فيها صياح اللقالِق  يةٌعيةٌ ربيفس وسةٌموملَ"
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وقيل جمموعة كاحلجر . يعين كتيبة جمتمعة مل بعضها إىل بعض، اي جمع: ملمومة.  احلصىويروى تصيح
  .منسوبة إىل سيف الدولة منها: سيفية. والقوالن متقاربان. اللملموم

  "يصيح الحصى فيها اللقالق"

وهي : قاي قد كثر فيها اخليل والرجل، احلصى يصيح حتت حوافر اخليل، وأرجل الرجال، صياح اللقال
الصوت، فسمي هذا النوع من الطري لقالقاً بصوته، : وحقيقة اللقالق. واحدها لقالق. نوع من الطري

وإذا كانت األلف وغريها من حروف اللني .  الن واحدمها لقالق"صياح اللقالني"وكان جيب على هذا 
لكن . ، ومشالل ومشاليلرابعة يف الواحد، ثبتت ياء يف اجلمع، حنو محالق ومحاليق، وكُردوس وكراديس

  : أنشد سيبويه. الشاعر إذا اضطر حذف هذه الياء يف اجلمع

  والبكراِت الفثتح العطاِمسا  اقربت ساداتها الروائس قد

 ، فإن "لقلق" وال يلتفت إىل قول العامة يف واحدها "اللقالني"فكذلك اضطر هذا الشاعر، فحذف ياء 
  .ذلك خطأ

كسوة جتافيف ودروعاً فإذا وضع الفرس حافره على حصاة أطارها، فقرعت كانت هذه الكتيبة م: وقيل
واستعار الصياح للحصى . جتفافاً أو درعاً، فأشبه صوت وقوعها بالدرع أو التجفاف، صوت اللقالق

 اراد تصيح هذه الكتيبة احلصى، وكان جيب على هذه الرواية "تصيح"ومن رواه . وإمنا الصياح للحيوان
احة اللقالق، الن مصدر أفعل إمنا هو اإلفعال، فإن كان الفعل معتل العني، وكان مصدره أن يقول إص

صياح، فجاء : إفعالة، حتذف العني، وجيعل اهلاء عوضاً منها، كقوله أقَاله إقاَلَةً، وأقامه إقامةً، لكنه قال
 اي "أنبتكُم من األرض نباتاًواُهللا "باملصدر على غري فعله، النه اراد فتصيح صياح القالق، ويف الترتيل 

  .ومثله كثري، قد أفرد سيبويه فيه باباً. فنبتم نباتاً

"وٍل تركته وكانديراً من فُحمثهلبة األذناِب خُرس الشقاشِق  اه"  

مبرتلة اهلدير للفحول، والفحول إذا هاجت هدرت، . اي كان هذا الذي أبدته عقيل من الطغيان واألشر
يف : أنشد ابن دريد يف صفة شقشقة محراء. ت شقاشقها، وهي هنوات خترج بيضاً وحمراً كالرئةوأخرج

. أدمة محراء، تصان فيها أتواع العطر، فشبه الشقشقة يف لوا وعظمها هلا: جونٍة كقفداِن العطار الفقدان

  .يكون لألبيض واألسود واألمحر: واجلَون

فاذا ادرت اإلبل، . لتشبيهه إياها بالفقدان، والفقدان أمحر. محراءإنه يصف شقشقة : وإمنا قلنا هنا
شدت أذنابها وأهالبها، فسكنت وخِرست شقاشقها وذلت، فجعل عقيال مبرتلة الفحول، وأشرها 

وجعل إذله هلم، وحتبيسه إياهم، مبرتلة ليب األذناب، وإخراس . وتوعدها لسيف الدولة كاهلدير
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  .الشقاشق

ملا هزمهم، فأدرك بعضاً وفاته بعض، كانوا مبرتلة فحول صال عليها فَحل مقرم، فهربت : ئت قلتوإن ش
  .أمامه، فهلب ما أمكنه من أذنابه اي نسفها

  : وله ايضا

 "التلُّب والمغار وأعجبها  وغيرها التراسُل والتشاكي"

عاهم ذلك إىل ترك الطاعة، وغريهم عن اي تراسلوا مبا لقُوه من هذا امللك، وشكاه بعضهم إىل بعض، فد
  .اي اإلغارة على األحياء:  وهو التحزم بالسالح، واملُغار"وأعجبها التلبب". االئتمار لسيف الدولة

  "وفي األعداء حدك والغرار  ميهالسيف قاُئمه إل فكُنت"

ويف . يهم، الن القائماي كنت قبل نفاقهم وشقاقهم، سيفاً مردود القائم إليم، ال تقطعهم وال تؤذ
  .اي حدك وله التأثري: أعدائهم غرارك

  "وأمسى خلف قائمه الحيار  اهرتفبالبديِة ش فأمست"

سري من احليار إىل البدية وا أدركهم، :واحليار أقرب إىل العمارة فيقول. ماء أن بأرجان: البدية واحليار
ارباً هلم بالسيف، الذي كان قبل مشاقتهم له يضرب به والشفرتان بالبدية، ض. فصار احليار خلف القائم

  .أعداءهم عنهم

    

 "ارثرءوسهم بأرجلهم ع  مضوا متسابقى األعضاء فيِه"

  .تقطعت أعناقهم فبددت، فتعثرت: اي أنفصلت أعضاؤهم بعضها قبل بعض، يقُول

 "لتعلبِه وجار ولبتُه  يغادر كُل ملتفٍت إليه"

. جحر الثعلب ِوجار ووجار، حققها يعقوب:  دخل من الرمح يف جبة السنان، والوجارما: الثعلب

فتكون . اي إذا التفت اليه املِرتم ليقاتل بعده وقُربه مل يلبث أن يطعن به يف لبتِه. وشك أبو عبيد يف الكسر
من الرمح يف جبة السنان وجيوز أن جيعل الليلة وجاراً من حيث سمي ما يدخل . مبرتلة الوجار للثعلب

  .ثعلباً

يغادر كل ملتفت : مجلة يف موضع احلال، إذا رددتها إىل املفرد فكأنك قلت:"ولبته لثعلبه وجار": وقوله
  .إليه مطعون اللبة به، وهو يف موضع الفالدو من الصدر

 "ارمن شُرب غيرهم خُم بهم  فهم حزقٌ على الخابو رصرعي"
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وأمجدوا خيلهم، فانقطعوا وانقطعت، وأقاموا يف هذا املوضع صرعى، كام شرب اي أم مجدوا، 
خمنورون وليسوا بشرب، إمنا الشرب رماح سيف الدولة، ألا اليت شربت دماءهم، واخلُمار إمنا هو 

  .وإمنا الشاربة رماحك. كيف خمر هؤالء: يسخر م فيقول. للشارب

وجعل اهلازمني . هرومني كاملخمورين، ملا م من احلرية والكسل والفتورجعل امل: وإن شئت قلت قلت
  .كالشرب، ملا نالوا منهم، أو مام من الفرح بفلهم هلم، وقتلهم إياهم، كفَرح الشراب للنبيذ

  "طالب الطالبين ال االنتار  ل يوٍمالمفاوز ك يوسطُه"

فهذا : يقول. زومني اهلاربني إىل الفقار، فهو يطلبهم هناكاي يدخله وسط املفاوز، طالبه للمه: يوسطه
كان : "طالب الطالبني": وقوله. هو الذي يدخله املفاوز، ال هربه من أعدائه، وال انتظاره أن يدركوه

إما أن : طالب املطلوبني، ولكن هذا يتجه على ثالثة أوجه:  أن يقول- لو اتزن له -األحسن يف الظاهر 
لطالبني أعداءه الذي كانوا يطلبونه قبل، وهم االن مطلوبون، وإما أن يكون عنال بالطالبني يكون عىن با

 مبعىن مفعول "فاعل" مبعىن املطلوبني، فقد جييء "الطالبني"للنجاة، وهم هؤالء املهزومون، وإما أن يكون 
  : خازم فيه مبعىن مفعول قولُ بشر بن أيب "فاعل"كما جييء عكس ذلك كثرياً، فما جاء 

  ذكرت حبيباً فاقداً تحت مرمس  ينبها سلمى فبتُّ كأن ذكرتُ

  . اي آتياً"إنه كانَ وعده مأِْتياَّ": وأما عكسه، فنحو قوله تعاىل. اي مفقوداً

. عنيت بالطالبني سيف الدولة وكتيبته، وهذا عندي حسن: وذكر يل أن املتنيب سئل عن هذا فقال

 وانت "عجبت من ضرب زيد": كقولك:  يف موضع رفع اي طالب الطالبني لعدوهمفطالبني على هذا
تريد من ضرب زيد لعمرو، فاذا كانوا قد حيذفون الفاعل، وجيتزون باملفعول، للعلم باملعىن، مثل قوله 

  : تعاىل

  "الَ يسأم اإلنسان من دعاء الخَير"

فقد جاء املفعول حنذوفاً كثرياً، يف مثل قوله .  اوىلاي من دعائه اخلري، فحذف املفعول وإبقاء الفاعل
  : تعاىل

  جواعل غي القَنَا قَصباً خداالَ  الٍتيتالِم مالك رِخيماتَ

 فقد "مبتالت" اي مقطعات للكالم، يبرن املنطق نغمة، فحذف املفعول ومن رواه "بالكسر"مبتالت 
 "بيل"لنساء اليت كل شيء منها حسن على حدة، كأن احلُسن كفاك، الن املبتلة لفظ املفعول، وهي من ا

  .وقد اثبت هذا يف كتايب املوسوم باملخصص يف اللغة. على كل جزء منها، اي قطع

  : وتوطه يف املفاوز يف أثر املنهزمني يكون كناية عن بعد مهته، كقوله هو فيه
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 مي آثاره الِهمبك ف تَصرفتْ  اًرمتَ جيشاً فانْثَنَى هرب أكلما

  وما عليك بهم عار إذا انهزموا  ركهزمهم في كل معت عليك

وقديكون ذلك كناية هن هديته ومعرفته بالسبلُ واملخادع، حىت ال يفوته اهلارب منهم، كقوله هو فيه 
  : أيضا حني هزم عقيالً

 رادِقسل الالبيداء ظ تُذكَّره  رٍفتْاألعراب صولة م توهما

ماعةَ غَبالماء س فذَّكرتَهةُ  رتبماوس ون الحياِئقكَلٍْب في عز 

 نَبتَتْ في الماء نبتَ الغَالِفِق وأن  دوايروعون الملوك بأن ب وكانوا

 قانبيوتاً من بيوت النق وأبدى  فهاجوك أهدى في الفال من نُجوِمِه

 "ارشعى والالمتإل تحيرِت  ىتحيداء بير البالعث غَطا"

    

اي أعز : ماء اي غطى مالُهم البيداء، يف هذا املوضع املسمى بالعثري، حىت حتريت متالية وعشاره: العثري
  .أوالدها، وذلك لكثرة العدد، وغزارة املَدد

 "ارأقبلتْ فيه تح وأقبل  وجيٍش كلما حاروا بأرٍض"

بىن كعب جبيشه، فكان الكعبيون كلما مروا بأرض واسعة حاروا فيها وكان اي أن سيف الدولة تبع 
جيش سيف الدولة كلما مروا بتلك األرض اليت حار أولئك فيها، حارِت األرض فيه، وذلك لعظمه، 

فالضمري يف حاروا راجع إىل . ومحهور أممه، مع ما خالط الكعبيني من اخلَور، وهؤالء من التحدث بالظفر
  . راجعة إليه أيضاً"فيه"وكذلك اهلاء يف قوله . راجع إىل اجليش: تبوعني، وغي أقلبهؤالء امل

  "وزأرهم الذي زأروا خُولر  يٍرمالفُرات بنُو نُ وأجفَل"

وكىن . كانوا أسداً قبل لقاء سيف الدولة، فعادوا ضأناً عند لقائه: الزئري لألسد، واخلُوار للضأن، يقول
، وباخلوار عن الضأن، الن الزئري واخلُوار يف هذين النوعني خاصتان، واخلالصة دالة على بالزئري عن األسد
  .خمصوصها فتفهمه

 "ارمن شُرِب غيرهم خُم بهم  فَهثم ِحزقٌ على الخابور صرعى"

  .اراد غريهم، فظنوا انه ارادهم، ففروا وتفرقوا: قيل معناه

، وخاف "من شرب غريهم خمار": ب، فذلك معىن قولهوالذي عندي أن سيف الدولة أوقع ببين كع
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ففزع . النمرييون من مثل ذلك فتفرقوا، فذلك خمارهم الن اخلُمار أقرب إىل الصحو من السكر املُغرق
  .هؤالء النمرييني اخف من موت الكعبيني

 "لم يدمها إال السوار يد  بنو كعٍب وما اثرتَ فيهم"

؛ فقد شرفتهم باعتمادك إياهم، واشتغالك م، كالكف اليت إن أدماها السوار، اي أنك وإن نلتهم مبساءٍة
  .زينها ذلك وإن آملها

  : وله ايضا

 "عداه ريشها بسهاِمِه تُربي  أيا رامياً يصمى فُؤاد مرامِه"

: عىن بالسهم. أيا رامياً يصيب مارامه، فرماه بسهٍم ريشه أجنحة عداه: يقول. خياطب سيف الدولة

وجعل سالح عداه ريشاً، لكونه عوناً . سالحهم الذ سلبهم إياه، وكساه جيشه: جيشه، وبريش عداه
كما أن الريش عون للسهم، وسوغ ذلك أيضا أن السالح لباس، واللباس يكىن عنه بالريش، لقوله . هلم

  .يقتل بالسهم، وكىن بالسهم عن جيشة، النه يقتل به عدوه، كما "وريشاً وِلباس التقوى": تعاىل

. وحسن لن يناديه بالنكرة، النه قد أطال وصفها، وذهب إىل أنه ليس أحد يستحق هذه الصفة إال هو

 "ِفعل" ال يكسر على "فَعوال"اسم للجمع عند سيبويه، وليس جبمع الن : والعدا. فكأن النكرة هنا معرفة

  .أمشت اهللا عاديك، اي عدوك.  العربحكاه أبو زيد عن. وإمنا مجع عدو، وأما عداةٌ فجمع عاٍد

 "عداة"وال يكون .  من املعتل الالم، فَفُعلَة فيه مطردة كقاٍض وقُضاة، وراٍم ورماة"فاعل"وما كان على 

 عليه، اي مل "عاٍد"، ومل أمسع لعاٍد جييء "فُعلة" ال يكسر على "فَعول" فَعول، و "عدو"مجع عدو، الن 
فاعل، ونايل، . ولن هذا عندي على النشب، اي ذو عداوة، ونظريه. "عاديته"  يف معىن"عدوته"جييء 

  .وأشياُء قد حكاها سيبويه وغره

 "ِهخُولتُه من كالم لما  ويجعُل ما خُولتُه من نَواَل"

ا فإن ذا الكالم إمن. اي إن أياديه تنطقين جبيد وتطلعين على بالغ الشكر، فهو سبب ما خولته من الكالم
  : يغرب املتنيب بذلك وهو كقول البحتري. هو منه، مث جيازيين بالنوال، على ما اعانىن عليه من املقال

  ثم يعطى على الثناء جزاء  فهو بعطى خيراً ويثنى عليه

وجيعلُ .  ضرورة"على"، فأبدل الالم مكان "جزاء على ما خولته"أراد : جزاء ملا خولته من كالم: قوله
  .جعلت الطني خزفاً:  فهي متعدية إىل مفعولني، كقولك"يصري"ىن مبع: هنا

  : وله ايضا

 "دالجعل القسم نفسه فيك ع  قاسمتَك المنون شخصين جوراً"
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 أخذِت املنون إحدامها، وهي الصغرى، وأبقت لك هذه "أختيه" يعين بالشخصني "فيه عدال"ويروى 
إال أن القسم صري نفسه عدالً يف ذلك اجلور بأن . ليه يف أهلهوهذه املقامسة جور، ألنه تسور ع. األخرى

  : أبقى لك الكربى، وسلبك الصغرى، كقوله

 ِبدرهما المفدي بالذه وعاش  قد كان قاسمك الشخصين دهرهما

    

عىن أنه إذا سلمت أنت فلم يأخذك، فذلك اجلور عدل، الن من ترك أنفس ممن : "فيك عدالً"ومن روى 
وإمنا هذا العدل على . وإمنا كان يكون العدل لو ترك اجلميع موفوراً. ، إال أن اجلور يف ذلك موجودأخذ

  .اإلضافة، ال على اإلطالق

"اة ثُكال  ِخطبةٌ للحماِم ليس لها ردسموإن كانت الم"  

ا وإنكارها، وإن اي حلول احلمام ذه العقيلة، يعين أخت سيف الدولة، خطبةٌ ال ترد، يذهب إىل إعظامه
كانت هذه اخلطبة نسميها حنن ثُكال فليست كذلك يف احلقيقة، إمنا هي إرادة من النور العلوي، جيذا 

  .ويصريها إىل ذاته

 "الًقأسيراً وبالنوال م ِر  وكَم انتشت بالسيوِف من الده"

 "ختال رآه أدرك تبال صال  امنُصرهة علية فل عدها"

أنت على الدهر يف مظلوميه، فككت أسريه، وجربت كسريه، وأغنيت فقريه، فأغضبته اي تسورت 
وفأرصد لك ختلةً ينتهزها منك، إذ عد كل ذلك إنصافاً منه ملظلوميه، ونصرة . مبضادتك إياه يف افعاله

  .فأخذ إحدى أختيك، مكافأة لذلك وعقاباً، فقدر أنه ادرك ذحال، ونال تبال. عليه ملغلوبيه

عائدة إىل الدهر، فالفاعل هنا هو املفعول؛ وال يكون مثل هذا عند سيبويه إال يف األفعال : "رآه"اء يف واهل
وإذا كان كذلك، فاجلملة اليت هي . املتعدية إىل مفعولني: النفسانية اليت يف معىن الشك والعلم فرآه هنا

. ع احلال، من باب أتانا غدواً ومسيامصدر يف موض: وختال. يف موضع املفعول الثاين: "أدرك تبال"قوله 

  .التخلص واالنتفاض: واالنتياش

 "والضرب أغلى وأغلَى تغلُو  وهو الضارب الكتيبة والطعنةُ"

فإذا كانت . اي أن الكتيبة متمنعة ببأسها شديدة؛ فالطعنة تغلو فيها، اي تغلو وتشتد على مريدها منها
منها، الن الطعن أمكن من الضرب، إذ هو على بعد، والضرب على الطعنة الواحدة غالية؛ فالضرب أغلى 

 لو اتزن - وكان أذهب له يف الصنعة .  مث قابلها بالضرب، احتياجاً إلقامة الوزن"والطعنة": قُرب، وقال
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  . أن يقابل الطعنة بالضربة؛ والطعن بالضرب-له 

  : وله ايضا

"ام حطها اتسع البنكُلما ر   فَغَطى جبينه والقذاالى"  

مصدر بىن إما أن يكون قد تكُلم به، وإما أن يكون على الضرورة، الن الشاعر إذا اضطر، كان : بىن بنياً
، وإن استعمل يف الكالم على ذلك زيادة وغري "فَعٍل"له أن يرد مصادر األفعل الثالثية غري املزيدة إىل 

. هذه حكاية الفارسي. ا، فيرد كل ذلك إىل فعلمثال ذلك بعد بعداً، وذهب ذهبا، وكذب كذب. زيادة

  . من ورائه"والقذالُ". من أمام الرأس: "واجلبني"

 ملك الروم هدم هذه القلعة، أوسع سيف الدولة بناءها وأطاله، حىت امتد "ابن الون"كلما رام : يقول
  .هاي قذال ملك الروم وجبين. ظله من أمامه، فغطى جبينه، ومن ورائه فغطى قذاله

  "كما وافِت العطاشُ الصالال  ِروتُوافيهم بها في القنا السم"

ويروى . واحدا صلة، وقيل هي األمطار املتفرقة. األرضون اليت مل تمطر بني أرضني ممطورة: الصالل
و توافيهم ا أ: ويقول. املاء اجلاري حتت احلجر: وهي بقايا املاء، واحدها ضلل وقيل الضللُ: "الضال"

والعطاش . باملنايا وهي يف القنا السمر، ببادر جيشك إليهم بالفتل كما تبتدر األنفس العطاش بقايا املاء
  .أحرص عليها، ألم ال يثقون بالري، فلم يتسابقوا

: يف موضع نصب على احلال، اي مستقرة يف القنا السمر، وملتبسة ا، كقولك: "القنا السمر"يف : وقوله

 أيضاً نصب على أنه صفة ملصدر حمذوف، "كما وافت"اي البساً هلا، مشتمالً ا، و: ثيابهخرج زيد يف 
 مقلوب "فاعل" اسم على حدة "ا":  مع قوله"يف"إن : ولو قال قائل. اي موافاة مثل موافاة العطاش

عمل وهذا الباب كثري، قد . إذا عطشت لكان حسناً: موضع العني إىل الالم، من هافت اإلبل اف
  .سيبويه وأهل اللغة فيه أبواباً

  .فكأن املعىن حينئذ أن الرماح تبتدر شرب دمائهم، فكأا عطشةٌ إليها، كما يبتدر العطاش املاء

 "ياالًقبل أن يبصروا الرماح خَ  أبصروا الطعن في القلوب دراكاً"

  .روا أشباح الرماحاي رأوا أصحام مقتولني، فشاهدوا الطعن فيهم دراكاً قبل أن ي

يذهب إىل أنه يك . أعجلِت الرماح هؤالء القتلى أن يتوقعوا قبل ذلك، فريوها يف نومهم: وإن شئت قلت
  .هنالك توعد من سيف الدولة، ولكن فَِجئهم فقتلهم

    

لقرع وقد يتوجه املعىن على أم أبصروا الطعن يف قلوم دراكاً بالقرع قبل أن يروا نفس الرماح، كأن ا
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  .قتلهم

أصروا الرماح : وليس قول من قال إن البيت مقلوب العجز والصدر، الن ذلك فاحش يذهب إىل أنه اراد
  : خياالً، قبل أن يبصروا الطعن يف القلوب دراكاً، استدالالً بقوله

 اِمأن يراه في المن ويخشى  يرى في النوم رمحك في كُاله

 "آالٍف رنَا إليك فوطَر ك  تْالقك فعين تأملت اي"

اي أنك متهيب، فإذا رأتك العني تغشتها هيبتك، ومل تتمل، منك فتصفك وصف من لقى املوصوف، 
وأي طرف رنا إليك، فأنكر أن شعاعك يغلبه ويهره، فيمنعه إدامة النظر إليك، وكره عليك كقوله هو 

  : فيه

 ارأجسامنا عنه انكس ففي  كأن شعاع ضوء الشمس فيه

من . "أىي وأيك فَعل"، فاجتزأ باألول عن الثاين، كقوهلم، أينا فعل ذلك أخراه اهللا، أراد "أي طرف": أراد
  : أبيات الكتاب

  فسبق إلى المنيِة ال يراها  راان شما وأيك ك فأيي

 "جياده اإلعجاال أعجلتهم  أعجلو النذير مسيراً كُلما"

قبال خيل سيف الدولة معجال سبقوه، كأن ذلك قد وقع يف روعهم قبل اي كلما آب إليهم املنذر بإ
اإلنذار، فُتعِجلُهم خيله عن العجلة اليت تكلفُوها للهرب فخيلُ سيف الدولة منهم، يف إعجاهلا إياهم، 

  .مبرتلتهم من النذير، يف إعجاهلم إياه

 "االعد األفمحوت فيه  رب أمر أتاك ال تعحمد الفُعال"

 فنذروا بعسكر سيف الدولة، فازموا، فاالزام حممود، "الَدثَ"هؤالء جيش من الروم، تزلوا على 
واملضطر غي حممود على . واملنهزم غري حممود على ذلك، ألم فروا وخلوا له سبيله، اضطراراً ال اختياراً

  : وهذا كقوله هو. فعله، وإن كان فعله يف ذاته محيداً

  جميعاً، وما أعطى الجميع ليحمدا  ودهنه وجنبوأعطاك ا فولى

 "االَقُلوب الرماِة عنك النص في  ردتا فهنرميت ع وقسى"

  .اي رموك فأخطئوك، ورميتهم أنت فأصبتهم

 "االَا إرسهاعطانق فكَان  أخذوا الطرقَ يقصعون بها الرسل"
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رسال، استمع الناس وتطلعوا إىل عرفان األنباء، فأحوجهم ذلك إىل اي ملا قطعوا الطُرق، فلم ميكن اإل
إنعام البحث، حىت عرفوا مع انقطاع الرسل، ما كانوا يعرفون باإلرسال أو اكثر، فكأن االنقطاع صار 

  .إرساالً حني أنتج من معرفة أخبار األعداء، وما كان ينجه اإلرسال

"قاتلوك ولكنالقتاالال القتال  ما مضوا لم ي ذي كَفاك" 

وذلك .  فما مضوا غري مقاتلني لك- وإن مل يقاتلوك -مجلة يف موضع احلال، اي هؤالء : "مل يقاتلوك"
القتال هو علمهم بظفرك م، وعلمهم باعتيادك إبادم، وهو الذي محلهم على ترك القتال، فهو الذي 

  .كفالك القتال

رب لكن؛ اي، ولكن القتال القدمي الذي علموه منك، هو ؛ خ"الذي"، نصب بلكن، و "القتال": فقوله
  .الذي كفاك القتال أن

 "الثابتين ذا اإلجفاال علم  والثباتُ الذي أجادوا قديماً"

خشية أن حيل م ماحل بأوائلهم، فهربوا . اي ملا ثبت للهامجني منهم فبادوا، امتثل هؤالء خالف ذلك
  .باتوأجفلوا، وكانوا من ذوى النجدة والث

  "فَتَولوا وفي الشمال شماال  بسطَ الروع في النُّهير يميناً"

ضاعف الروع عساكر سيف الدولة : وإن شئت قلت. أتاهم الروع من أميام ومشاثلهم: إن شئت قلت
  .يف عيوم، ففروا ومل يثبتوا

  : وله ايضا

 "ياِنالفُحول وهن كالخص يذر  يقْمصن في مثل المدى من بارٍد"

والرتوان، حكى سيبويه عن العرب أفال قماص بالعري، وقال هو مثل هذا املاء الذي ذكر املتنيب . القٌماص
إن هذا املاء خصى اخليل، وآملها : فيقول.  دامث الربد مشىت ومصيفاً، وكانت هذه الغزوة صيفية"أرسناس"

: وقال. ى، فعاد الفحلُ منهن كاخلصيالربد إيالم املدى، وهي السكاكني، حىت قلص ذلك الربد اخلص

 "يذر الفحول": ، فوضع الصفة موضع املوصوف، النه قواه بالنعت، وهي اجلملة اليت هي قوله"من بارٍد"

لو قلت ما أتاين اليوم إال : قال سيبويه. فصارت الصفة كاالسم، مبا هيأ هلا من الوصفز ولوال ذلك لَقَبح
  .ما أتاين اليوم إال رجلٌ قوى، وإال ماء بارداً: ة قولكقوى، وإال بارداً، مل يكن يف قو

"خلصاجتيِن مجاِنيفقبه وتلت تتفرقاِن  والماء بين ع" 

    

  .يعين عجاجة اإلسالم، وعجاجة الروم رمبا جازت النهر فالتقتا، ورمبا قصرتا عن ذلك فتفرقتا
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 "ياِنكالقاألعنة وهو  وثنى  ركَض األميرو كاُّللجيِن حبابه"

 فامحر، "أرسناِس"اي جاوزه أبيض بريئاً من الدم والقتلُ مل يقع بعد، مث أوقع بالروم فسالت دماؤهم يف 
  .ركض األمري اخليل فحذف املفعول: وةُعثره للرجوع، وهو من ذلك الدم أمحر كالعقيان، وأراد

"حشاهطُون جوالك األلوان  وائٍميِر قعاِديةً بغ وقم البع"  

وإمنا أقام السفن يف هذا النهر . اي ال حتمل: يقول حشا سيف الدولة هذا النهر سعثا سودا بالقار عقماً
 قول "حواِلك األلوان": ونظري قوله.  الن السفن ساحبة ال ماشية"عادية بغري قوائم": وقيل. مقام اخليل

  : اآلخر يف وصف سفينة

 ِررعن عمنابتُ أصلها م كرمت  يةًجا زنهتبداك ركن ىوإل

 "اِنكن اإلمع منتمم والسير  وعلى الدروب وفي الجرجوع غضاضةٌ"

  .كان الذي عددنا من أحوالك، وذكرناه من أخبارك على الدروب: اي

وعلى الدروب لك آثار أيضاً، إذ يف الرجوع غضاضةٌ ونقصان على الراجع، والسري : وإن شئت قلت
ولو . ، مجلتان يف موضع احلال"السري ممتنع" و "ويف الرجوع غَضاضة": ينئذ صعب ال يمكن، وقولهح

ولكن القافية وباقي بناء البيت . ، لكان الكالم تاما، ألنه قد علم أن املمتنع غري ممكن"والسري ممتنع": قال
  ."من اإلمكان": أحوجاه إىل قوله

 "يوانليستْ ِمن الح فكأنها  وسهاوفَوارس يحيى الحمام نُفُ"

من شأن احلمام أن ميني وال يحىي، لكن هؤالء اِحلمام نفوسهم، مبا يتبع موم يف احلروب من عايل 
  : الذكر؛ ومجيل الثناء، حبسن البالء، كقول أيب متام

  من لم يخلِّ العيش هو قتيل  مديهالمنايا فالقتيُل ل ألفُوا

ىي احلمام نفوسهم، وهؤالء يحبونه ويؤثرونه؛ فكأم ليسوا من احليوان، الن احليوان يح: وإن شئت قلت
  .يكرهون اِحلمام؛ وهؤالء حيبونه ويؤثرون حب اِحلمام نفوسهم

"موا الذي أملوا وأدرك منهرمح  بال آمله اِنرمحمن عاد" 

م بنفسه أمله احلادث له حينئذ، ألنه ملا حرم اي الذي أملُوه من الظفر بسيف الدولة؛ وأدرك الناجي منه
الظفر، وعلم أن سيف الدولة مظفر به، جعل أقصى آماله السالمة والنجاة بذاته، فمن يأ له ذلك منهم، 

  : وحنوه قول أمرئ القيس. فقد نال أمله احلادث، وإن كان قد حرم ذلك األول

  ياِبرضيتُ من الغنيمة باإل  طوفت في اآلفاق حتى وقد
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  : ومن أشعار املَثَل

  فمن نَجا برأسِه فقد ربح  داٍج والكباشُ تَنْتَِطح الليُل

  : وله ايضا

"غى ندمقْبى الوقبى اليمين على عالقَس ماذا  ع ك غي إقدامكيزيدم" 

. ملتنيب مثالًفلما لَقيهم ازم، فَنِدم على قسمه، فجعله ا. كان الدمستق أقسم على أن يلقى سيف الدولة

إذا حلقت أن تلقى من لست ِقرنا له موازياً، وال كُفُؤاً مساوياً، ندمت على ما فرط منك من : يقول
ماذا يزيدك يف إقدامك القسم؟ اي ال تقسم فإن ذلك ال يزيدك يف إقدامك؛ بل رمبا : مث قال. حلفك

  .الصدق ينبئ عنك ال الوعيد: أعقبك الندم، وهذا حنو قول العرب

وحروف اجلر إمنا تتعلق باألفعال واألمساء .  متعلقة باليمني وإن يستعمل منه فعل"على عقْىب": وقوله
لكن جاز تعلُّقُها باليميمن، الن يف اليمني معىن احلَلِف؛ فكما تتعلق حبلَف؛ كذلك تعلقت . املشتقة منها

  .العاقبة: والعقىب. مبا هو يف معناها

 "ألسنةٌ أفواهها القمم فُهن  ب قَولِهمولى صواِرمه إكذا"

كان زعيم الروم أقسم ليغِلنب سيف الدولة أو ال يربح؛ فكان األمر خبالف ما أقسم عليه ليكُونن، فأعقب 
وىل سيف الدولة صوارمه إكذاب قول هؤالء، : فيقول. ما كان من ذلك القسم، أشد ما يكون من الندم

م إىل احلنث، ألزموا، قالبإصاروا، مل يلبثوا أن ان ألسنةٌ": م واقعيعين السيوف، شبهها باألسنة "فه 
يف الصورة واملضاء، وجعل هامهم امللقة ا، مبرتلة األفواه اليت تكون ا األلسنة، وجعل عمل السيوف يف 

  .اهلام، مبرتلة الفُتياَ املرخصة هلم يف اهلرب

  : شاعرومما شبه فيه السيف باللسان قول ال

  كأنه بكفي لسان الذيِب أولغه الدما  اءدموض الن خم وسيفي

    : وما شبه فيه السنان باللسان أيضاً قوله

 ادىصية الِمثُل ِلساِن الح  ه أزرقٌي رأسر فموأس

 "معلى آناِفها الحك ووسمتْها  وشُرب أذكُِت الشعري شكائمها"

عري العبور، وهو أوان اشتداد احلر، وانقطاع املطر، شكائم هذه اخليل الضامرة اي أمحى طلوع الش
احلكَم، فاستحرت احلكم حىت عادت : الشكائم: فئوس اللُّجم، واحدا شكيمة وقيل: والشكائم

  .كاملكواة، فومست آناف اخليل، كما يسمها الكاوي بالنار

  " في أشداقها اللُّجمتنش بالماء  اوردن ِبسمنيٍن بحيرته حتى"
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فغال ذلك املاء يف أفواهها باستحرار اللجم اليت يف أشداقها، كان . اي أن اخليل شربت من بحرية سمنني
  .ذلك احلر الذي يف احلديد هو الذي أمحى املاء فغلى يف أفواه اخليل

  "ترعى الظُبا في خصيٍب نبتُه الِّمم  ائلةزيط جبقُرى هن وأصبحت"

وإمنا عىن أن هؤالء القتلى شباب مل . واخلصيب كناية عن كثرة الشعر. اهلام، ونبتها الشعر: صيب هنااخل
يصلعوا بعد، وهم يكنون عن كثرة الشعر وسواده باخلصب، وعن ذد ذلك باملَحل فمما جاء يف ذلك 

  : قولُه

 اأمطرت لم تستكن صوأبه إذا  رأت أقحوان الشيب فوق خَِطيطٍة

. وإذا مل تمطر مل تنبت. رأسه حني صلع باخلطيطة، وهي االرض اليت تمطر بني أرضني ممطورتنيشبه 

اي أنه ليس هنا شعر فيستتر فيه الصؤاب لو مطر، وال نعلم أحداً شبه الشيب : "تستكن صؤاا": وقال
 "لفإىل إذا الفإىل فالأجرب ا"قال أبو النجم يف تشبيهه قلة الشعر باجلرب : باألقحوان إال هذا الشاعر

  .وجدتها هائجة النبات وله نظائر كثرية: أهيجت األرض: كقولك

  "تحت التراب وال باراً له قدم  رتركن بها خُلداً له بص فَما"

استثارت هذه اخليل من منهزمي الروم من ولَج بطن االرض، وسلك األخاديد، فصار بتخلله التراب، 
 من نوع "له بصر":  الفأرة العمياء، إال أن اخللد هنا إنسان وله بصر، إمنا أخرجه بقولهمبرتلة اخلُلد وهي

اخللد إىل نوع االنسان إذهو املختبئ يف التراب، وليس يخلد يف احلقيقة، إمنا هو إنسان، وإمنا شبهه باخللد 
مه املراقب، كتسم وكذلك أنزلت منهم صقر اخليل والعقاب، فصار بازا يف تسن. فيما ذكرت لك

 أخرجه من نوع البازي إىل اإلنسانية، "قدم": وبقوله. البوازي، إال أن له قدماً، إذ ليس بباز يف احلقيقة
، "له قدم" و "له بصر":  وهذا االخراج مليح، وإن كان قوله"له بصر": كما أخرجه من نوع اخلُلد بقوله

  .فإنه لطيفمن باب الرسم المن باب احلد، فقد أحال، فتفهمه، 

  "وال مساةً لها من ِشبهها حشم  دهزبراً له من ِدرعه ِلب وال"

: وبقوله. جواٍر مثلُها يف احلسن والسن خيدمنها:اي: "وهلا من شبهها حشم"درعه له كاللبدة لألسد، : اي

"من درعه ِلبد"عرضان،  "هلا من ِشبهها حشم": وبقوله.  أخرجه من نوع األسد، الن األسد ال يدرع
  .ليسا برمسني، كالبصر والقدم الذي قبله، الن البصر والقدم جوهران

  "سكانه رمم مسكونُها حمم  تقدمهم فيه وفي بلٍد عبرت"

اي قتلتهم وأحرقت منازهلم؛ فلم يبق من . مسي بذلك لسواده. الفحم؛ واحدته حمة باهلاء: واحلُمم
فاألعظم هي الساكنة ألا . ، ومل يبق من منازهلم إال ماعاد حمماأنفسهم إال أعظم رمم، وهي البالية
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  .جزء من السكان، واملسكونةُ هي احلمم، ألا جزء من املساكن

.  مجلة يف موضع النعت لبلد"سكاا رمم": وقوله. لفظاً ومعىن: وما أحسن ما قابل به بني الرمم واحلُمم

  .يف بلد خال محرق: فكأنه قال. لنعت لرمممجلة يف موضع ا: "مسكوا حمم": وقوله

  "قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم  دتبي عتأكفهم النار ال وفي"

كالم صحيح، الن : "عبدت قبل اوس": وقوله. سبه السيوف بالنار يف صفائها والتهاا وقوة تأثريها
لطبيعة أقدم من الشريعة، وإن مل تكن هذه احلاجة إىل السيف طبيعة، وعبادة اوس النار شريعة، وا

السيوف احملدثة اآلن، هي السيوف اليت استعملت قبل عبادة اوس النار، وإمنا أراد اليت عبدت أفرادها 
  .القول ا، واالستغاثة إليها: ومعىن عبادا. من السيوف، أو عبدت أمثاهلا

والنصارى باإلجنيل، وحنو ذلك من أنواع الشعار كاشتمال االسالم باملصاحفن : اشتماهلم ا: وقيل
  .اإلهلي

  .، إمنا ذهب إىل أا عتيقة قدمية"عبدت قبل اوس"وقيل، معىن 

    

  "على جحافلها من نصحِه رثم  ربةٌقبهم زبد التيار م تلقى"

اض الشفة العليا، والرمثُك بي. يعين زوارق حيثُها سيف الدولة ألصحابه، حىت عربوا عليها هذا النهر
هو املوج يقذف : والتيار. جزت م التيار على هذه الزوارق: كالشفة لإلنسان، يقول: واجلحفلةَ للفرس

على مقادم هذه الزوارق، والسمرييات بالزبد، وهو أبيض، فكأن ذلك الزبد عليها رمثٌز مث جعل الزوارق 
ار باخليل، فأقام هو الزوارق مقام اخليل، فاستجاز لذلك مقربة اخليل، ألم كانوا يعبرون عليها هذه األ

فجعل هلا . وملا جعلها خيالً مقربة، استجاز أن ينسب إليه أعضاء اخليل وشباا. أن يصفها باملقربة
نضح : يقال. مارمى به الزبد: حجفلة، إمنا هي اخليل، وجعل هلا رمثا حني جعل هلا جحفلةز والنضج

ضخضح؛ باحلاء غري معجمة، وما كان امسا فهو باخلاء معجمةوقيل م: ونوى . ا كان فعال فهو نوهكذا ر
  .هذا البيت عنه

  : كيف قلت إن املقربة هنا زوارق، وهو يقول عقب هذا البيت: فإن قلت

  كما تجفُل تحت الغارة النعم  الموج عن لبات حيلهم تجفل

  : ع آخر وذكر هذا العبوروقال يف موض. فأنبأ أم عربوا على اخليل

  ينُشرون فيه عمائم األبطال  حتى عبرن بأرسناس سوابحا
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جتفل املوج ": وقد جيوز أن يكون قوله. أن بعضهم عرب على اخليل، وبعضهم على زوارق: فالقول عندي
  .عىن فيه اخليل الزوارق، على ما تقدم يف البيت األول: "عن لبات خيلهم

  : زوارق قوله بعد هذاومما يدلك أنه عىن ال

 "وبقوم ال بها األلم مكدودةٌ  دعم فوارسها ركاب أبطنُها"

أن يفصلها من : ركاب أبطنها: وأراد املتنيب بقوله. فاخليل ال تركب بطوا، وإمنا يركب منها الظهور
  .قيل األمل بالقوم العاملني فيهاو. إمنا امل بالقنا ال ا وإن كُدت: "بقوم ال ا األمل": أنواع اخليلز وقوله

 "يموما لها ِخلَقٌ ِمنها وال ِش  من الجياِد التي كدت العدو بها"

لكن ال . اي السفن مبلغة لك من عدوك، ما أبلغتك اخليل منهم، فهي من اخليل مبشاركتها إياها يف ذلك
  .اخليل حيوان، والسفن عيدان. تشبهها يف حلقة وال خليقة

  "وسمهريتُه في وجهه غَمم  بِخميس أنت غُرتُه صدمتهم"

وملا جعل للخميس غُرة، فوصفه مبا هو من . اي انت أمامه، فكىن بالغرة عن التقدمي والشهرة: انت غُرته
فجعل الرماح املشرعة يف وجهه مبرتلة . شيات اخليل، استجاز أن يصف بالغمم، وهو كثرة شعر الناصية

ل الغمم وهو عرض، خرباً عن السمهرية، وهي جوهر جتوزاً وكأنه أراد، وتكاثفإل وجع. الشعر الكثري
من ":ونظريه قوله تعاىل. لكنه حذغ املضاف، وأقام املضاف إليه مقامه. السمهرية يف وجهه غم الِبر لَِكنو

ولذلك اعتقد . ض بالعرض، ولُيقابل اجلوهر باجلوهر، والعر"ذا الرب من آمن باهللا"ولكن :  اراد"آمن باِهللا
  .النحويون احلذف يف مثل هذا

  "لو زال عنه لوارتْ شخصه الخم  سقى الغيثُ ماواره من شجٍر فال"

فدعا املتنيب على . يعين ماوارى ابن شمشِقبق من الشجر، وذلك أن الشجر حال بينه وبني املُتبعني، فأنت
اي لو زال : "لو زال عنه". ملنهزم، فكان ذلك سبب جناتههذا الشجر أال يسقيه الغيث حني وارى هذا ا

  .هذا الشجر عنه، فلم يوارهم لقتل، فتجمعت الرخم عليه تواريه بشخوصها

لوارى شخصه الرجم باجليم وهو القرب، واألول : ويروى. لو رأته ألكلته فيتوارى يف أجوافها: وقيل
 والسباع أقرب منه إىل أن يقرب، وبذلك وصفت العرب أسبق، ألن القتيل يف املعترك، إىل أن تأكله الطري

  : كقول عنترة. قتالها

  ما بين قُلة رأِسه والمعصم  هجزر السباع بنشن فَتَركته

  : وقال

  جزراً لخامعٍة ونسٍر قشعِم  يفعال فلقد تركتُ أباهما إن
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  : وقال آخر

  عليه القشعمان من النسور  أباك قد أطلى ومالت تركتُ

  : وله ايضا

 "الفراق أدى بعد الفراق يد قبل  مدكنفإذا ما كان ع فارقتكُم"

  "أعان قلبي علىالشوق الذي أجد  مكُيني وبتذكرتُ ما بين إذا"

  .هدان البيتان خياطب ما سيف الدولة، بعد فراقه إباه، ومها خيرجان على ذم سيف الدولة وعلى محده

    

أتى تأذيت مبجاورتكم، فبعثى ذلك على فراقكم، فعاضين الدهر حرياً : مه، فمعناهفأما خروجهما على ذ
إذا كان سبب تنقلى . فصار ذلك األذى الذي كان قبلُ يداً عندى اآلن. منكم، وتبدلت باألذى راحة

  .عنكم، وارتيادي ما أمحدته حني وحدته

هاج شوقي فأعلن . ذى الذي عدا منهم إليه يعين من احلال، وهو األ"إذا تذكرت ما بيين وبينكم": وقوله
  .قليب على ما جيده من أمل التوحش

، ما بينهما من تفاوت املنتزلتني، كان ذلك سبباً "إذا تذكرت ما بيين وبينكم": وقد جيوز أن يعين بقوله
  .للسلو

ت أن ما شكوتكم بل أن أخترب غريكم فلما جريت من سواكم، علم: وأما خروجهما على محده، فمعناه
  .شكوته منكم كان باحلمد أوىل

إذا تذكرت : وإمنا محده باإلضافة إىل غريه، فقال. مث أعلم أن سيف الدولة مع ذلك كان غري منصٍف له
  .ما بيين وبينكم من قلة إنصافكم يل، ساليب ذلك عنكم

  : وله ايضا

"ى الجزيرة حتى جاءني خبرذِبكبآمالي إلى ال فزعتُ  طَو" 

 عندي، وأطعمت نفسي أن يكون، كذباً، تعاال بضلك الن االنسان كثرياً ما مييل إىل تصديق ما اي عظم
يوافقه من االخبار، وتكذيب ماال يوافقه منها، ملا وضعت عليه النفس من منافرة احملذور، ومالءمته ما 

  : جينيها مثرة احلُبور، كقول الشاعر

   حتى أبان ِكذَابهاوكاذبتها  وعلت نفسي بالمرجم غيبةً

 ألم إمنا يعملُون أقرب الفعلني، وال بد "جباءين" مرفوع على مذهب البصريني "وخرب". أبان، اي استبان
  . على شريط التفسري، وإن كان إضماراً مامل يتقدم له مظهر"طوى"على هذا من إضمار الفاعل يف 
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تما مد أمران كالهركم العربية، إذا وجنب أقبحمها، وأوثر الثاينومن حٍة، تعلى ِحد م . جنبأال ترى أ
يكرهون توإىل إعاللني؟ وقد أخذ اخلليل ما يف جاء وحنوه، حني أبدل وقلب فاحتملهما كراهية ما هو 

  .أشد منهما، وهو اجتماع اهلمزتني يف كملة واحدة، فتفهمه

فالبد على .  ألم يعملون أسبق الفعلني"بطوى" على أنه فاعلٌ "خرب"وإما على مذهب الكوفيني فريفع 
  .هذا من اإلضمار يف جاءين، اي طوى اجلزيرة خرب حىت جاءين

 على ذلك القول، موصوفة باجلملة "خرب"والقول األول عندى أحسن يف هذا البيت، لن النكرة اليت هي 
وعلى . ضمار يف االول، على شريطة التفسريإال أن فيه ما قدر أريتك من اإل. "فَِزعت فيه بآمإىل"اليت هي 

  .أراد إىل اعتقاد الكذب، كائناً يف هذا اخلرب: "إىل الكَِذِب": وقوله. هذا القول الثاين، ليس للنكرة وصف

  : وجيوز أن يريد إىل التكيب، فوضع الكَذب موضع التكذيب، كقوله

  "وبعد عطائك المائة الرتاَعا"

 "بهما عن أرفع النسِب كنايةً  ت خير أٍبيا أخت خير أٍخ يا بن"

 عن أرفع األحساب؛ الن من "كناية"اي أخوتك من سيف الدولة، وأبوتك وبنوتك من أىب اهليجاء، 
صب على املصدر، اي أكىن "فكناية". كانت هلذا امللك أختاً؛ وهلذا األمري بنتاً؛ فقد نصع نسبهعلى ن 

  .ذين السببني عن أرفع نسبني

  "ومن يِصفك فقد سماِك للعرِب  نةًؤبقدرك أن تُسمى م أجلُّ"

 العرب تِلمك، عك عن اإليضاح ال مسك، فأعدلُ عن اإلفصاع برمسك، فإذا وصفتك ورثَيتاي إين أكرم
  .أين عنيتك، فأغناين حسن التخلية، عما ال حيسن من التسمية

  . اهلالكللثناء على: نصب على احلال والتأبني: ومؤبنة

  "شَِرقتُ بالدمع حتى كاد يشرقُ بي  الًه أمإذا لم يدع لي ِصدقُ حتى"

اي بكيت حىت شرقت بالدمع، وذُبت من حرارة الوجد، فعدت جوهراً سياالً، حىت كاد الدمع يشرق 
  .يب، لذويب ولُطفِي

  "وحسرةٌ في قُلوب البيِض واليلِب  افي قُوِب الطيِب مفرقُه مسرةٌ"

فالطيب يسر مبفرقها، والسالح حيسد الطيب، النه ال يصل منها . اي أا امرأةٌ تتطيب وال تلبس السالح
  .حيث يصلُ الطيب

: ولو ذهب إىل اجلنس أو الشخص لقال يف فؤاد الطيب. ذهاباً إىل أنواعه: "يف قلوب الطيب": وقال

يف . يف فؤاد الطيب مث قال: بل مجعاً جبمع، ولو قال ليقا"يف قلوب البيض": ومحله على اختيار ذلك قوله
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  .قلوب البيض ساءت الصناعة؛ وكل واسع

  : وله ايضا

  "ِق إليها والشوقُ حيثُ النُّحوُل  ما اشتكيتُ من ألِم الشو تشتكي"

    

رهاناً عيانيارقاً، مث أقام على متلقها وختلُّقها با تشكو إىل ملقاً؛ وأشكو إليها ح؛ فقالاي أ :" الشوق
 اي النحول عندي؛ وهو نتيجة الشوق؛ فلو كلن ا شوق كما يب؛ لكان ا من النحول "حيثُ النحول

  .ما يب؛ وال حنول لديها فال شوق ا

 اي من رأى الدنيا بعينه؛ اي بالحقيقة التي هي بها؛ شاقه الباقون فيها، لعلمها أنهم طاعنون، كما يشوقه الذاهبون عنها، فالٌطان والراحلُون عنها سواء، في أنه ينبغي أن يشوقه النوعان، لعلمه باشتمال الفناء على الفريقين
عىن : وإن شئت قلت. ، موضعها"احلمول"أراد كما يشوقه املتحملون، فوضع : "احلُمولُ": وقوله

  .أسرة املوتى. باحلُمول هنا

  "عاد اللوِن عندها التبديُل  على الفَالِة فَتاةٌ صحبتني"

عادةُ " و. عن الفارسي"اجلارية"كىن بالفتاة عن الشمس، وآثر التأنيث العرب أمساءها، ولذلك مسوها 
فكان . فعادة لوا التبديل يف ذاته. اي أا محراء وقتا، وبيضاء وقتا، وصفراء آخر: "اللون عندها التبديل

  .التبدل، لكن وضع التبديل موضعه اتساعاً:  أن يقول-  لوال الوزن والقافية - جيب على هذا 

  .التبديل هلا لوناً بعد لون: وإن شئت قلت

 "فيها من اللمى تَقِبيُل بِك   ولكنسترتِك الحجاُل عنها"

. وحجل مجع حجلة. وقد يكون حجال مجع حجل. واحدا حجلة. األشرة عليها الكللُ خاضة: احلجال

ومل متش يف الرباز، فتورثك سمرة كما . أدمت أنا ذه الشمس، وأما انت فسترتِك اِحلجال عنها: يقول
. ة طبيعة، فكأن الشمس قبلتك، فألقت يف شفتيك سمرة، وهو اللمىأورثتين، لكن سمرة شفتيك سمر

  . اهلاء راجعة عليك، ووصلت إليك، وقبلتك، وأكسبت اللمى شفتيك"وفيها"

  "ب وال يمكن المكان الرٍحيُل  اأقمنا على مكاٍن وإن طَ ال"

لك املكان أن يرحل معنا، فأما  مبكان، وان طاب ذلك املكان، إال لو أمكن ذ"حلَب"اي ال تقيم دوب 
  . يف معىن احلال أو االستقبال"ال أقمنا"وال ميكنه ذلك، فال إقامة لنا عليه ولو طاب واملاضي هنا الذي هو 

  "وزادت أبها كُما العطبوُل  انِت لوحتني وأشقمِت مثُلها"

يف احلسن، وأن يكون مثلها ا يف  جاز أن يكون مثلها ا "مثلها أنت": أنت مثلُها فعالً، ولو قال: يقول
لو حتين "مبينا للمشاة، : اإلساءة اليه، فأراد هو أن يبني ما أشبهت فيه هذه املرأة الشمس، فقال
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: فلهذا قال. واإلسقام أشد من التلويح. اي الشمس لو حتين وغريتين، وأنت أسقمتين: "وأسقمت

  .الطويلة العنق: والعطبول.  يعين هذه احملبوبة"وزادت أا كُما العطبول"

  "نعم غيرهم بها مقتُوُل  تُحييهم من يديه ومواٍل"

ا ": وقوله. يعين أولياء وأقاربه، يقتل أعداءه، فيغنم أمواهلم، فيعطيها أولياءه، فيحييهم بذلك: "موال"
  .أي بسلبهم إياها، أو مقتول من أجلها: "مقتول

  .ملغنم، فيقدروا بذلك على قتل أعدائهوقد جيوز أن حيييهم ذا ا

  : وله ايضا

  "وينصرني قلبه والحسب  كان ينصرهم سمعه وقد"

يعين هؤالء الوشاة الذين يشون به إىل سيف الدولة، كان ينصرهم مسعه النه مل يك يطيق سد أذنيه عن 
وجعل . الفؤاد أنفع من النصر بالسمعوالنصر ب. مساع كالمهم، وينصرين قلبه حببه يل، وتكذيبه إياهم سرا

  .حسبه ناصراً له ايضاَ، الن شرفه محله على الثبات، وإلغاء ما يورده عنه حساده

  "وما قُلتُ للشمس أنِت الذهب  ينجقُلتُ للبدر أنت الل وما"

مس لو شبهت كما ينتقص البدر لو يشبه باللجني، أو الش. اي اين مل أتنقصك، وال خبست مناقبك حقها
وإمنا ضرب ذلك مثر، وجعل اللجني املبدر، لكون أن أهل الكيمياء من الطبيعيني يقولون إنه . بالذهب

  .من أكون القمر، وجعل الذهب الذهب املشمس، الن أولئك يزعمونه من أكوان الشمس

  .هذا البيت تعريض بشعراء سيف الدولة: وقيل

فكأنه يقول للبدر . تستحقه من املدح، مث ينقلب املدح ذماكل واحد منهم ميدحك، يريدون ما : يقول
وأنا مل أقتصر على هذه الرتبة، وال . يافضة، واملشمس ياذهب، فيحط بذلك قدرمها؛ ويهبط به خطَرمها

مدحك ماقصروا هم عنه؛ قسبيل الغضب أن يكون عليهم ال على فيتا، بل و قنعت لك.  

  . تستعمل إال مصغرة؛ وقد عمل سيبويه فيه بويباًواللُّجني من األمساء اليت مل

    

  "فأكثر غُدرانها ما نضب  ارهطفارقتني أم فإن"

والغدير ال مادة له؛ إمنا هو القطعة من املاء؛ يغادرها السيل، اي يتركها؛ فجعل عطاياه : ذو مادة: املطر
 مبرتلة - انقطع جوده عنه بفراقه له  وقد-أمطاراً، لكوا ذات مادة؛ وجعل ما حصل عنده من عطايا 

إن كنت رحلت عنه وانقطعت عين جوائز، فقد مجعت من سوالقها : فيقول. الغدران اليت ال مادة هلا
  .وعوارفها مامل ينفذ أكثرها بعد
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 "أنه قد صلب وعندهما  ويستنصران الذي يعبداِن"

سيح عليه السالم وهم يعتقدونه ميتاً مصلوباً، ومل يسفه النصارى، ويستضعف أخالقهم حني يتنصرون بامل
  .ينصر نفسه حينئذ

  : وله ايضا

 "ياانالمنَايا أن يكُن أم وحسب  كفى بك داء أن نرى الموتَ شافيا"

 أن الباء يف كفى باهللا داخلةٌ "وكفَى باِهللا شهيداً":  وبني اليت يف قوله تعاىل"بك"الفرق بني الباء اليت يف 
وجيوز أن يكون كفى بدائك داء، فحذف . ويف بك داخلة على املفعول، اي كفاك داء. فاعلعلى ال

كفى مبا تلقاه من :ومعىن البيت. املضاف، وأقام املضاف إليه مقامه، وداء يف كل ذلك نصب على التميز
مثونة ما شدة الزمن، وتناهي املكروه، حىت أدى لك إىل متين املوت، واعتدادك به شافياً يعظم بذلك 

  .ومن العجشب أن يالقي اإلنسان بلية، جتعلُ املنية من أجلها أمنية. يلقاه

  "صديقاً فأعيا أو عدوا مدايا  رىلما تَمنيت أن ت تمنيتها"

فأما متنيه الصديق . اي متنيت املنية حني متنيت صديقاً مصافياً، أو عدواً مدارياً، فكالمها أعوزك وأعياك
  . وأمنية معروفة؛ ألنه رحيانة الفؤاد، وإمنا هو الصديق املخلص الودادفسجية مألوفة،

واما متنيه العدو املداجيا، فهو اخلطب العجيب، واخلرب الغريب، ألنل ال نعلم أن أحداً متنة لقاء عدو، 
حةً اليه، وعينه طاحمة عليه، فنؤت ما كانت مهته له ال مدر بذلك ولكنه إمنا عرض بأنه فقد العزة، ومل ي

قدرة، وهان على عدوه خطَره؛ فجاهر مبداجاته، ومل يتكلف مداراته، اوناً منه به، ولو كان على عدوه 
قديراً، أو يف نفسه خطرياً، لتكلف له املداجاة، وبني أنه إمنا يالينك عدوك ويداجيك، إذا رآك حبال حيذر 

  .ا منك

  .ين، فأية مألربة يل يف احلياة؟ بل أحب إىل منها لقاء الوفاءأنا ال صديق يصفين، وال عدو يداجي: يقول

  "وقد كان غداراً فكُن أنت وافيا  أين نك مقلبي حب حببتُك"

أنا أحببتك قبل حبك هلذا النائي، وصحبتك قبل إياه فعليك : يقول لقلبه. يقول لسيف الدولة: "من نأى"
مل الوفاء يل؛ فإنك مل تفعل فقد عذرتين حببك هذا الذي أن تبقى يل؛ وتسلو عن هذا الغادر الذي يستع

وقد كان غادراً؛ ليطابق قوله وافياً؛ لكنا أذهب يف الصناعة، وأدل : غدرين؛ ولو أسعده الوزن بأن يقول
وال جيوز أن يكون بدالً من الكاف؛ الن املخاطب ال . نداء مضاف؛ اي ياقليب: وقليب. على االستطاعة

 يبدل من املخرب عن نفسه الن املخاطب واملخرب عن نفسه قد أمن التباسهما، فقد أغىن يبدل منه كما ال
  .ذلك عن اإلبدال منهما إذ البدل إمنا هو البيان
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مث احتج مبثل هذا الذي . يب املسكني كان األمر، أو بك املسكني مررت، مل جيز: فإن قلت: قال سيبويه
  .ذكرت لك

  "تَقَشن به صدر البزاِة حوافيا  بأيد كلما وافِت الصفا تماشي"

وما يف الطريق من احلصى واملدر، لكن . متاشي؛ يعين اخليل، اي تتماشى بأيد قد سقطت نعاهلا من السفر
 نقشت فيها أمثال - وهي أصلب ما تكون من مواطن احلجر -إذا وافت الصفا . حوافرها شداد حداد
وهو كثري فلي النظم . ع اجلمع، النه مضاف إىل مجعمفرد موضوع موض: وصدر. صدور اليزاة لشدا

. الن مياه اجلنة أار ال ر واحد.  اراد؛ وأار"إنَّ املُتقني يف جناٍت ور": كقوله تعاىل. ومنثور الكالم

 إىل "فيها أار من ماء غري آسٍن":  وقال"تجري من تحِتها األار": أال تراه يقول كثريا يف وصف اجلنة
  .آخر اآلية

  : واما يف الشعر فقوله

  في حلقكُم عظم وقد شجينا  اَالقتلى وقد سبين التنُكروا

إن احلافر إمنا يصون . وال يعجبين.  وهو العظيم الصدر"أصدر" اراد؛ مجع "صدر البزاة": ورواه بعضهم
، وألفه منقلبة عن واو، "صفاة": مجع واحدته: والصفا.  ال مجلة البازي كلها-  لو صور - صدر البازي 

  .الصفوان والصفواء: لقوهلم

    

 "ويسير القلب في الجسم ماشيا به  بغزٍم يسير الجسم في السرِج راكباً"

 فإن القلب يسري فيه ماشياً لتوقره فإنه اليعفه مشي الراحلة والفرس، -  وإن سار راكباً - اي أن اجلسم 
  .فر بطلوبهجرياًَ إىل إدراك مرغوبه، والظ

  "وخلت بياضاً خلفها ومآقيا  فجاءت بنا إنسان عن زمانِه"

ماإلنسان للعيرت اي أنه . وكذلك كافور لزمانه. أشرف ما يف العني إنساا، الن حسن النظر إمنا هو به
وحسن ذلك أن . وأعلى عامٍر يف عصرهز وإمنا امللوك غريه لعني درهم كالبياض واملآقي. أشرف بين دهره

كافوراً أسود، فقد شاكل سواد العني، وغريه من امللوك الذين خلفهم املتنيب وراءه بيض، فقد شاكل 
: وقلما مر له فيه غريب بيت. البياض واملآقي، وهذا وإن كان قد أجاد يف مدح كافور، فقد عرض بسواه

  : إال قد مجع مدحاً وتعريضاً؛ ولذلك قال فيه بعد صده عنه

  ن بين القريض الرقي  ركَدوشعِر مدحت به الكَ
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، ولكن مدحا ال جيارى، وتعريضاً ال يبارى، وإمنا "فجاءت بنا"ولو قال هذا البيت يف رجل أبيض، أعىن 
نقص عن غاية املدح، لتعريضه بسواده ولكن هذا البيت يف األسود أشد حتققاً منه يف األبيض النه يف 

  .فتفهمه. ينفرد مبا طُبع دون اللوناألسود حيوي الطبيعة واللون، ويف األبيض 

  "وجبتُ هجيراً يترك الماء صاديا  هلقيتُ المرورى والشناخيب دون"

بالغ يف صفة حر اهلجري، بتركه املاء صادياً، الن املاء ال يصدى بل هو مزيل للصدى ولو قيل إن إصداءه 
  .ه الريان، من النضارة والغضارة، لكان وجهاللماء، إيباسه له، وتنضيبه إياه، الن الصديان ذابل عما علي

  "فإنك تُعطي في نداك المعالياَ  كَسب الناس المعالي بالندى إذا"

كالشجاعة والكرم والفهم والعفة، : فأما الطبيعي فالفضائل النفسانية. طبيعي، ومقتىن: املعايل على ضربني
ز أن حيووا عالك وهبتها ولكن من األشياء ماليس ولو جا: وهذا ال ميكن أن يوهب البتة، لقوله هو فيه

  .يوهب يعين اخلصال الذاتية، وخالل الفضل النفسانية

إذا كان قصارى أفاضل : يقول له. وأما املُقتىن فنحو املال واجلاه والثروة، فإن هذا اإلمكان أن يوهب
  .توىل البالد، وتكسب األجنادالناس اكتساب املعايل بالندى، فإنك أنت تعطي املعايل يف نداك، فُ

  .إن عطايك تشرف املُعطني، فتفضى م إىل املعايل، وما كان سبباً للمعالة فهو معالة: وإن شئت قلت

وقد ينقلب هذا املعىن على ما قدمناه، كأنه يريد؛ إنك ال حتسن املعايل إذ ال مادة لك تربيها وتنميها 
يئ لك منها شيء، وقاربت ملكه واالشتمال عليه، انصرفت بصنعة جوهرك، ورداءة عنصرك، حىت إذا ه

  .عنه، وسلمته إىل غريك

 "في كف تُزيُل التساويا فسيفُك  إذا النهد سؤتْ بين سيفي كريهٍة"

اي إذا سوي أهل اهلند بني سيفني، طبعاً، وصقالً، واستجادة عنصر، فإن السيف الذي يقع منهما 
 صاحبه الذي تضرب به كف غريك، الن كفك أقوى األ كف، بكفك، فتضرب به، يكون أمضى من

  .فقد أزالت كفُّك التساوي بني السيفني اللذين سوت اهلند بينهما

، فأ فاد، وإن كان نكرة النه قد علم أنه ال يعين من األكف إال كفة، كقولك مررت "يف كف"وقال 
  : حنو قوله فيه ايضاًوهذا البيت .  الشدة املكروهة"والكريهة". برجل حسن وجهه

 ربأن السيف بالكف يض تَبينتَ  إذا ضربت كفاك بالسيف في الوغى

  : وقال ايضا

  "حمر الحلي والمطايا والجالَبيب  اريِبي زي األعمن الجآذر ف"
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أحلقهن بنوع اجلآذر، وحق ذلك إغراباً ومبالغة، وجتوز بكوم أعاريب، فغزاهم إىل زيهم ال إليهم، 
  .مرِة يف احللي، واللباس، واألينِق حمر األلون، فخصهم ا من بني سائرهواحلٌ

  "تجزي دموعي مسكُوباً بسكُوِب  ربضني بي بعدها بق التجزني"

بكَني كما بكيت، فسكني من الدمع مثل ما سكبت مكافأة، فإذا جزينين : يقول. احبابه: يعين بالبقر
  .حنويل، اي الضنني كما ضنيت، يدعو هلن، فهذا األسبق واألليقببكائي، فال جزينين بضناي و

إن حبهن فد أضى جسدي، وأقىن جسدي، وأسقم وأهرم، فلم يبق يف موضع حلبهن : وإن شئت قلت
فإذا كان ذلك، مل تضن النساء عشقاً، وإن نظرن إيل فبكني، فإمنا يبكني رمحة يل ال عشقاً، فيكون . إياي

  .لس جيزينين: كأنه قال يف املعىن. دعاء، ومعناه اخلربلفظه على هذا لفظ ال

    

للحالة أو : واهلاء يف بعدها عندي. مجلة يف موضع الصفة لبقر: "تجزي دموعي مسكوباً بسكوب"وقوله 
وإن عىن النساء، وهو من النوع . "بعدها": واستجاز أن يقول. وقد يكون راجعاً إىل النساء. املسرة

اهن بقَرا، والبقر وغريها من األنواع غري الناطقة، يخرب عنها كما خيرب عن الواحد الناطق، ألن قد مس
 كان أذهب يف "بعدهن": اجلمال رأيتها، واجلبال علوا، ولو سوغع الوزن أن يقول: تقول. املؤنث

  .احلقيقة، ألن لسن جآذر، وإمنا هن نسوة

  "تنجو بتجِبيِبمما اراد وال   حاربته فما تنجو بتقدمٍة أو"

اي هذه األعداء إن حاربته مل ينجها منه إعداد عدة يقدمون النظر فيها، كتشييد سور، وحفر أخدود، 
ومن . وكذلك ال تنجو منه مبا يؤخرونه من االحتيال للهرب، وإعداد احليل املنجية. واستظهار بحشود

  .القتل واحلرب

  .اهلرب والنكوص: والتجبيب. إليه، وال بتجبيبها عنهما تنجو بتقدمتها نفوسها : وإن شئت قُلت

إن التقدمة هنا مبعىن التقدم، ليقابل التجبيب، ألن التقدم غري متعد، كما أن التجبيب كذلك، : ولو قات
  : لكان حسناً، كقول قَطَري

 حياة مثل أن أتقدما لنفسي  تأخرتُ أستبقي الحياة فلم أجد

  .كثري، قد عمل سيبويه وغريه من أهل اللغة فيه أبواباًووضع املصدر مكان مصدر آخر 

بني األمر، اي تبني، ألغينا االحتالل له، لكن مثل : قدم يف معىن تقدم، كقوهلم: ولو علمنا أن العرب قالت
  .هذا ال يضبط إال مساعاً

  "ذا مثله في أحم النقع غربيِب  هيروع بذي جيٍش يجد لُ بلى"
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وإمنا قصده ترويع امللوك بالقتل، فإذا صرع مِلكاً . مداد األموال من امللوك وال السوقةاي أنه ال يقصد است
جدله بعدأقام فيه الصفة مقام املوصوف، اي ذا : "ذا مثلِه": وقولُه. ذا جيش فجدله، روع به آخر مل ي

اكلت بذلك أحدمها أن مثل مضافة، فش: وحسن حذف هنا وإقامة الصفة مقامه ألمرين. جيش مثلِه
واآلخر أن لفظ املوصوف احملذوف، وهو اجليش، قد تقدم مظهراً يف . األمساء، الن افضافة إمنا هي االسم

  .األسود: والغربيب. يف أحم النقع": وقوله. "بلى يروع بذي جيش يجدله": قوله

  : وله ايضا

  "فكيف ِبِحب يجتمعن وصده  حبا يجتمعن ووصلُه يباعدن"

األيام مشاكلةُ بالطبيعة : الشيب، النه حمبوب على الكُره، وبإضافته إىل املوت فيقول:  باحلب هاهناعىن
فكان القياس أال تباعده ملكان املشاكة، وإمنا مباعدا باملوت، . الن الشيب هم، كما أن هم. الشيب

عه، فكيف أطلب منها حبا قد الذي هو أشد كرباً،وأجل خطبا، فإذا باعدت الشيب اآلن وهي جمتمعة م
يعاتب نفسه على مطالبة األيام برد . الشباب: اجتمعت هي وضد ذلك اِحلب؟ ويعين باحلب هاهنا

  : أال تراه يقول. العجيب الذي فات، وهي ال تبقى له األقل الذي بقي

  فما طَلَبي منها حبيباً ترده  خُلُق الدنيا حبيباً تُِديمه أبى

  . تدمي يل حيايت، وهي معي إىل اآلن، فكيف أطلب منها شبايب وقد ذهباي الدنيا ال

وأصل يل، اي هذا من قوا . يباعدن حبيباً هو اآلن معي: إنه اراد: وإن شئت قلت يف البيت األول
وفعلها، أعىن أا تباعد احلبيب الواصل، فكيف يل منها بإدناء حبيب محتجٍز مين، نازح عين؟ وعطف 

  :  اضطراراً، كقوله"جيتمعن"ه على املضمر يف وله وصد

 الفال تعسفْن رمال كنعاج  قلت إذ أقبلت وزهر تهادي

 هو األجود، على املفعول معه، ولو أسعده الوزن بتأكيد الضمري "وصده"ولو كان الروى منصوباً، لكان 
  .لكان النصب حسناً لكان الرفع ال ضرورة فيه، ولو انه أكد وكان الروى منصوباً، "هي"فقال 

افعل : إمنا فعل ذلك، النك لو قلت:  قل"ما فعلت وأبك": وملا ذكر سيبويه وجه النصب يف قوله
: ما فعلت أنت وأباك؟ فأنت باخليار: فإذا قلت: وأخوك، كان قبيحاً، حىت تقول إقعد انت واخوك، قال

يعين "ت محلته على املعىن الثاين، وإن شئ. "يعين الرفع على العطف"إن شئت محلته على املعىن األول 
وجعل األيام جمتمعة بالوصل والصد، ألما عرضان، وظروف الزمان مشتملة . "النصب على املفعول معه

  .هذا معىن االجتماع، فتفهمه. على مجيع األعراض كاشتمال األمكنة على اجلواهر

  "هوقد رحلُو جيد تناثَر عقد  هأنبواٍد به ما بالُقلوب ك"
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اي أم كانوا هلذا الوادي كالعقد للجيد، فلما رحلوا توحش، وعطل كما يعطل اجليد إذا تناثر عقدهز 
مجلة يف موضع احلال، اي : "وقد رحلوا"، اي من األسف عليهم، واحلنني إليهم، "به ما بالقلوب": وقوله

 إذ ال بد للحال "عنه"ال بد من تقدير و. مرجوالً عنه جيد هذه صفته: وكأنه قال. يف حال رحيلهم عنه
  .من ضمري يعود إليه من احلال

 "فيدري أن ذلك جهده ويأتي  يخلفث من لم يأِت دارِك غايةً"

فإذا قصدك تبني . فمن قصد غريك، فقد ترك مقصوداً فوق مقصوده، وهو أنت. اي انت أرفع املقصودين
اي : "ذلك جهده": وقوله. وراءك، وال مورود فوقكوتيقن أنه قد بلغ أقصى الغايات، إذ ال مقصود 

وحينئذ تقر عني القاصد، النه ال يعنف على ترك اجلرى إىل أقصى ما ميكنه . أقصى غاياته، وأبعد اياته
  .من ذلك، إذ ليس ميكنه جتاوزه

  : وله ايضا

 "وقد حكمتُ رأيكم فاحكم حديثاً  قد اُخترتُك األمالك فاختر لهم بنا"

وقد صرح بذلك .  من األمالِك، فحذف وأوصل الفعل، ومثلُه كثري، إال أنه ممنوع اليقاس عليهاي
جيوز أن يكون مجع ملك وملَك ومليك، اي قد اخترتك من مجيع األمالك، ورجوتك : سيبويه، واألمالك

 عنك اي اجعل الصنيعة يف، فإنك إذا فعلت ذلك تحدث: هلميت ومطليب، فاختر هلم بنا حديثلً
باإلحسان، وتحدث عين بأين استأهلت ذلك عندك، وقد حكمت رأيك، اي سلمت إلليك، فافعل ما 

  .تشاء، فإن طبيعتك ال حتملك على ضد اجلميل

  : وله ايضا

  "وأعجب من ذا الهجر والوصُل أعجب  بلوقُ أغفيك الشوق والش أغالُب"

  : اهللا أكرب من اي شيء فحذف، أنشد سيبويه: قولنااي والشوق أغلب مين، فحذف للعلم مبا يعىن، ك

 م وادياًالسباع حين يظل كوادي  مررتُ على وادي السباع وال أرى

 ارياًإال ما وقي اُهللا س وأخوف  ئيةًوه تب أته ركب لأق

  .أقل به ركب تئيةً منه: اراد

علُ صفة كأمحر، وال يعجبين الن قوله يف  هنا ليست للمفاضلة، وإمنا هو أف"أغلب"وذهب بعضهم إىل أن 
 اليت للمفاضلة، بأن يكون املصراع مشاكال للمصراع "أفعل" اليسوغ فيه إال "ووصل أعجب"آخر البيت 

وأعجب من ذا اهلجر ": وقوله. األول وإمنا كان الشوق اغلب له، النه لو كان ذد ذلك مل يكن عاشقاً
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جر، الن اهلجر نوع من مكاره األيام، والوصل نوع من حماا، إمنا كان الوصل من اهل: "والوصل أعجب
وشيمة األيام أن تأيت مبا يكره، فال عجب من اهلجر الذي هو يف خليقتها، ولكن الوصل لو تيسر، كان 

  ."أغلب"والوصل أعجيب منه، فحذف كما تقدم يف : واراد. أعجب من اهلجر لشذوذه عن خلق الزمان

 "ذبأن المانوية تك تُخبر  دك من يٍدفكم لظالم الليل عن"

أصحاب ماين وهم أهل الثنوية، يذهبون إىل أن ظالم الليل يكون الشر وان النور يكون اخلرب، : املانوية
فإن . ليس األمر على ما وصفتموه، بل قد أجد ذلك بالعكس: واملتنيب يرد على هؤالء الثنويني فيقول

اين منهم بظالمه، كقوهلمالليل قد وقاين شر األعداء، بأن ور الويل": ارالليلُ يست".  

وكذلك زارين احلبيب بالليل، فأخفى مزاره على الرقيب، . اي اركبه حلاجتك: اختذ الليل مجالً: وقالوا
 فسره يف البيت "فكم لظالم الليل عندك من يد"وهذه أفعال اخلري، فلم تنسبون إىل الظلمة الشر؟ وملا قال 

  .وقَاك ردى األعداء تسرى إليهم وزارك فيه ذُو الدالَِل املُحجب: لهالثاين بقو

  : وملا حِمد الليل مبا اسدى اليه من اخلري، وكذب املانوية ذا الربهان، أخذ يف يف ذم النور، فقال

  "أراقب فيه الشمس أيان تغرب  هتُنْكَلَيِل العاِشقين كَم ويوٍم"

وتلك كُلفة . العداة بالليل، فَسريت وأدللت، وخشيتهم بالنهار فكمنت وختبأتاي اين قد أمنت من 
  .ومشقة، وجهد على النفس إلخفائه، وما أحسن ما اتفق له االستطراد يف هذه األبيات

  . فهي فَعالن كَريان اليت يف أزمنة"اي" من "أيان"إمنا . وليس من لفظ أين.  اي مىت"أيان": وقوله

 يكون سؤاالً عن اجلوهر والعرض، كقولك يف "أين"، أن "أبن" ليست من "أيان"ويدلك على أن 
  .اين اللقاء والقتال: اجلواهر، اين زيد، ويف العرض

    

: وقد قال عز وجل. وال تقول أيان زيد. تقول أيان القتالُ.  فال يسأل ا إال عن العررض"أيانَ"فأما 

 إذن حكُم مىت، ومتى "أيان" فحكُم "يسألونك عن الساعة أيانَ مرساها":  وقال"يسألون أيانَ يوم الدين"
  .فأيان إذنْ ِخالف أين. ِخالف أين

وقد جيوز أن يكون ابو الطيب يف ذمه النهار، معرضا بسيف الدولة لبياضه، ويف محده الليل، متعلالٍّ 
  . فتوجيهنا له غريببكافور لسواده، فإن كان قصد ذلك فهو ظريف، وإن كان مل يقصده

  "وأنزُل عنه مثله حين أركب  اي الوحِش قفيتُه بِه وأصرع"
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أقتلُ ذا الفرس اي نوع أو شخص من الوحش حاولت به إدراكه، وأنزل : يقول. اي اتبعت قفاه: قفيته
أذهب عنه بعد ذلك وهو يف مثل حاله حني ركبته، من اجلمام ووفور اجلري مل يغريه إجرائي له، وال 

  : وهذا كقول املَرار بن منقذ السعدي يف صفة عجوز يذكر بقاء حسنها. ميعته

 ثوب جمالها لم يلبِس وكأن  من بعد ما لَِبستْ زماناً حسنها

  . ظرف متعلق بأنزل"حني"و. منصوب على احلال من اهلاء اليت يف عنه. "ومثله"

  "السحاب فتنضبوتلبثُ أمواه   رةًتَزيد عطاياه على الليث كَث"

اي كلما لبث عطاياه تضاعفت ومنت، ألا ذوات مواد كحجر يهبها فتنتج مهراً، أو ضيعة تورثه غلة 
  .ووفراً، فتنمى هباته على األيام، وتواتر األعوام

فهذا فضل ندى . وأما مواهب السحاب فكلما لَِبثت نشقَتها الشمس، ونضبتها األرض، واستقتها الواردة
  .لى ندى السحابكافور ع

  "إلى الشيِب منه ِعشت والطفُل أشيب  واصلودون الذي يبغُون ما لو تَخَ"

اي دون ما حياولونه منك املوت، الذي لو ختلصوا منه إىل . يعين املوت: "ما لوا ختلصوا إىل الشيب منه"
لتخلص من املوت إىل  ولكنهم ال ميكنهم ا- اراد القرب -الشيب، لشاب طفلُهم يف حال طفولته 

  .الشيب، بل أنت تأيت عليهم، فتقتلهم يف احلال

لو أمهل احلسد حسادك ريثَ هجوم الشيب، لشاب طفلُهم اآلن، ومل يتأخر الشيب عنه إىل : وقيل معناه
اي لو أمهلهم املوت الذي . يذهب به إىل القُرب: أوانه، ولكن انت تعجلهم، وشيب الطفل يف كل ذلك

سد، لشابوا يف هذا الوقت، ومل ميهل الطفل منهم إىل أوان املشيب، بل كان يشيب مع حيدث عنه احل
  .هؤالء

  : إن هذا كقوله: وإن شئت قلت

  إذا ما ِشبتَ او شاب الغُراب  ياهسوف تحلُم او تن فإنك

غ الشيب، اي إمنا حتلم إذا شبت، وأنت ال تشيب أبداً، الن حلْمك على الناس يقتلُك، فيعجلك عن بلو
  .وكذا ال يشيب الغراب أبداً

 اي لو أمكن ذلك - وهذا غري ممكن -لو ختلصوا من املوت إىل الشيب : فيقول. فكذلك ال حتلم أبداً
  .املمتنع، الذي هو التخلص من املوت إىل الشيب، ألمكن هذا املمتنع الثاين، وهو شيب الطفل

  "وبرقُ البيِض في البيِض خُلبعليِهم   وبرقُ البيِض في البيِض صادقٌ ثناهم"
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فوعد برق . اخلُلب، من اخلالبة، وهي اخلداع: والكاذب يقال له. صادق، وكاذب: الربق على ضربني
وبرق بيِض عداك أن تقي هامهم . سيوفك بأن يفِلق البيض إىل ما حتتها من اهلاِم، صادق، ألا تفعل ذلك

.  عاداا أن تقُد تريكهم إىل هامهم، فهو خلب لذلكمن بيضك، اي سيوفك، كاذب، الن سيوفك من

وإن . برق اخلُلب فيضيفون، وهذه اإلضافة على حذف املوصوف، اي برق السحاب اخلُلب: وقد يقولون
مسجد : شئت، جعلتها من إضافة الشيء إىل نفسه، كنحو ما حكاه أبو بكر حممد أبن السِرى من قوهلم

  . على ذلك"ولَدار اآلخرِة خري"ل بعضهم توله تعاىل وقد مح. اجلامع، وباب احلديد

  "على كُل عوٍد كيف يدعو ويخطُب  ٍباطسيوفاً علمت كل خ سلَلتَ"

وان . ملا رأى الناس تأثري سيوفك يف ِعداك، دانوا لك، فخطبوا بامسك على كل منرب: إن شئت قلت
بر أن يكون بامسك، فتجوز يف اخلُطب باسم غريك، كان الواجب يف االختطاب على املنا: شئت قلت

فَسلَلت سيةفك، وقتلت ا أعداءك، وبلغت أماميك، فخطبوا لك خاصة، فكان ختصيصك بذلك من 
 مجلة يف "كيف يدعو وخيطُب": توليه أوساطَ البالِد ِرماحه وقوله: تعليم السيوف اليت سلن، كقوله

اراد على كل منرب، : "على كلِّ عود"و . الدعاء واخلطبة: "ت كل خاطبعلم"موضع املفعول الثاين، و 
  .الن املنرب من العود، فأقام العنصر مكان الصورة، ومثله كثري

    : وله ايضا

"بلغن أريديمن زمني ذا أن ي  بلُغُه من نفِسه الزمني ما ليس"  

وهذا الذي أريده من الزمان، ال يبلُغه هو من .  أهتماي أريد أن يدوم شبايب وسروري أبداًن فال أهرم وال
أمنيته لذاته، لنه لو اختار أن يكون ربيعاً أبداً، واراً سرمداً، مل يبلغ ذلك، الن أحواله األنيقة تتكدر، 

ذ لو إ. فإذا مل يبلغ الزمان مراد يف نفسه، فجدير أال يبلغين مرادى. فيلحق ربيعه القيظ، ويتخلل اره الليل
  .كان ذلك قوته، آلثر به نفسه

  .يتعجب من تشططه على الزمن، وتكليفه إياه ماليس يف وسعه، وال جيد معيناً عليه من طبعه

وجعل للزمان نفساً وإمنا هو نور وظلمة، حتدثان عند حركة الفلك، الن العرب تنسب األفعال إىل الدهر 
وما يِهلكُنا إالَّ ": وصنع، كقوله تعاىل حكاية عن الكفارفَعل الزمان، : فيقولون. كثرياً، لوقوعها فيه

رهالد".  

  "هووا وما عرفُوا الدنيا وال فطنُوا  مهِق أنأضر بأهِل الِعش مما"
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ولو جربوا الدنيا، فأجادوا االعتبار، وأطالوا االختبار، . اي أم اعتربوا حسن اخللق ال حسن اخلُلُق
وقد . ؤثروا حسن اخلُلُق، فيجب إذ هو اوىل يف احلقيقة بذلك، من اعتبار هذا احلُسن احملسوسلوجب أن ي

  : فسره هو يف البيت الثاين الذي بعده فقال

  "في إثر كل قبيٍح وجهه حسن  مهعيونُهم دمعا وأنفُس تفنى"

  .اي يف إثر كل قبيح اخلُلُق

  "بيٍن على اليوم مؤتمنفكلُّ   يٍةاجلُّ نكُ والُتَحم"

نسيب هذه القطعة ابو الطيب مغضباً، شاكياً ألمره، متسخطاً على دهره، حىت أفضت به شدة العتاب، 
اي : "حتملوا حملَتكُم كل ناجيٍة"إىل مالمة األحباب، واحتمل إفراط اجلفا، ملا تأمله من قلة الوفا، فقال 

  : اً عن أحبابهأبعدمت وال دنومت، خبالف قوله هو راضي

  لَمحت حرارةُ مدمعي ِسماِتها  ِسرِت من إبٍل لو آني فوقها ال

فكل بٍني على اليوم مؤتمن اي : مث أدركه بعد ضجرة التأسف، وإظهار الرباءة عن العشق بعدهم، فقال
  : أين كنت أحذر بينكم، فإذ قد وقع، فما أبإىل بشيء بعده، كقوله األول

تمن شاء بعدك فليم  فعليك كُنتُ أحاِذر 

  : وامتثله أبو فراس فقال

  فلم يبق لي شيء عليه أحاذر  عليه أحذر الدهر وحده وكنتُ

  ."حتملوا" لعطف اجلملة الثانية على األوىل، اليت هي "فكل بني": والفاء يف قوله

  "والَ يدر على مرعاكم اللبن  رأيتكُم ال يصون الِعر جاركُم"

 من جاوركم ذل، وأقام صابراً على الذلة، حىت يكون عرضه غري مصون ألنكم ال تنصرونه على من اي
وهو يف هذا البيت يعريهم . اوصل إليه الذاة، بل تدعونه تهبة، وال يستطيع أن ينتصر هو خلذلكم إياه

 أن ِرفدكم قدر الكَفاف، ليس يعين به: "وال تدر على مرعاكُم اللنب": الصرب على الذل والقُل، الن قوله
  .ما يفضل عن االستشفاف

  "بهماء تَكذب فيها العين واألذُن  الهجرث ما بينني وبينكُم فغَادر"

وقد غَلَبت . "قَفْر أم": اي ال يقال. "فَغالء، ال أفعل هلا من جهة السماع"االرض القفرة، : البهماء
البهم، اي غَادر : فلو عاملوا الصفة لقالوا. زيد عن العرب؛ البهماواتحكى ابو .  غلبة األمساء"البهماء"
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اهلجر بيننا ماء يقرع فيها احلس ما ليس حبقيقة، كتخيل اآلل، وتصور األشخاض، وعزيف اِجلن، وحنو 
  .ذلك مما ال حاصل له

  "وتسأُل االرض عن أخفافها الثِفن  االرواسم من بعد الرسيم به تَخبو"

ما يصيب االرض من البعري والناقة إذا بركا، وهي مخس : اي ختبو اإلبل الرامسة من هذا القفر، والثفن
ركبتاه من ذراعيه وساقيه وفخذه، فإذا حفيت هذه اإلبل، فربكت على ثِفناا، وصدمت ا االرض، 

مجع ثفنة، كلِبنة : "الثِفن"؟ و اين األخفاف اليت كانت تكفينا إياك، وتقينا لُقياك: قالت الثفنات لإلرض
 كالمها عريب، الن ما مل يفارق من اجلمع واحده إال باهلاء، جاز تذكريه وتأنيثه "تسأل وسأل"و . ولَِبن

 استدل سيبويه على اجلمع الذي باين -  إذا وافقت صورة هذا اجلمع صورة اجلمع املكسر -ولذلك 
إن الرطَب ليس كالغرب، وإن اتفق املثالن، الن الغرب : واحده باهلاء بدليل التذكري، مثل ذلك قوله

  .هذا الرطب، وهذه الرطَب: مكسر، بدليل تأنيثه، والرطب يذكر ويؤنث، يقولون

    : وله ايضا

 "أضلنا الشُّجعانا لَعددنا  ولَو آن الحياة تبقى ِلحي"

ولو كانت . ويف اجلُنب العار.  بد من لقاء املوتاي أن احلياة ال تدوم، فما ينبغي للحي أن جيبن، إذ ال
ولكن . احلياة تدوم، لكان أضلنا الشجاع الذي يتعرض للقتل فيقتل، فحرم بذلك نفسه بقاء احلياة ولذاا

  .إذا كان املوت ال بد منه، ويف الشجاعة اد، فهي أوىل من ضدها

  : وله ايضا

 "اِنقَيسى وأنتَ يم يقُكرِف  كأن ِرقَاب الناِس قالت ِلسيفِه"

كثُر تقطيع شبيب لرقاب الناس بسيفه، : فيقول. قيس من عندنان، واليمن من قحطان، وبينهما منافرة
ملَ تتفقان : ، ترويةٌ عن قوهلم"رفيقُك قيسى وأنت مياِن": وقوله. فأغرت الرقاب بينهما، ليفترقا فتسلم

  :  اآلخروحنوه قوله. وأمنا بالنسب مفترقان

  عمرك اَهللا كَيف يلتَقيان  المنكح الثُّريا سهيالً أيها

 إذا استقل يماِن وسهيٌل  ساِميةٌ إذا ما استقلت هي

  ."يمىن"واأللف يف مياِن عوض من إحدى ياءى النسب، اليت يف قولك 

األلف عوضاً منه، ولكنه فهذا ليس على الوض، النه مل حيذف منه شيئاً فتكون . مياين: ومن العرب يقول
  .من بوادر النسب

"عاق أتُمِسك يد وتُمِسك في كُفرانِه ِبِعنَان  ٍلما أوليته"  
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اي سبيل النعم اليت زالت من يدك إىل يده، أن تنهي كفه عن اإلمساك بعنان يف معصيتك، فهال فعل 
  .ذلك؟ ينكر على شبيب كفره أيادي كافور بنفاقه عليه، وخلعه طاعته

  "وقدُ بضت كانت بغير بنَاِن  يده اإلحسان حتى كانها ثَنى"

اي ملا هم مبعصيتك، ثنت كثرةُ أياديك عن العصيان يده، حىت ألقت السيف كأنه البنان هلا يمسكه ا، 
 ها هنا جيوز أن "كانت"و. "كأا"مجلة يف موضع احلال من الضمري الذي يف : "وقد قبضت": وقوله

  . إىل اخلرب، وجيوز أن تكون مبعىن خلقنت فتكون الغنيةتكون املفتقرة

أنا أعرفك مذ كنت، اي مذ خلقت، ويكون ارور على هذا يف موضع احلال، وكما : حكى سيبويه
إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا من أن أشنع حال، وال تكون خرباً : ذهب إليه سيبويه يف رواية من روى

 الن "ذو كواكب":  يكون مفيداً، وليس يف أشنع من الفائدة إال ما يف قولهلكان، الن اخلرب سبيله أن
اليوم إذا كان ذا كواكب كان شنيعاً إذ ظهور الكواكب إمنا يكون للقتام الذي يكِسف ضوء الشمس، 

  .وهذا من دقائق سيبويه اليت يسميها املتأمل إعجازاً. فتظهر

  : وله ايضا

 "ياِمبغام رازحٍة بغُ وكُل  عيون رواحلي إن ِحرتُ عيني"

جيوز أن تكون مجع عينن وهي الشخص، اي أين ماهر بالفالة : اي تحريت، والعيون ها هنا: ِحرت
معاود هلا أحس فيها أملى فأدعها ذؤاما يف الطريق، فإذا أنا حتريت يف التيه، فدليلى كل عود أخليه، ألين 

وقد تكون العيون هنا مجع العني اليت هي كاجلارحة . بهأرى شخصه فيكون يل كاملنار الذي يستدل 
وكذلك إذا أردت استنباح الكالب، . عيين: النظرية، اي تبدو يل أعني هذه الروايا، وخص أعينها بقوله

صوت تقطعه وال متُده، فيسمع الكلب : ليدل نباحها على اِحلالَل، وأمان احلُالل، بغمت ناقيت، والبغام
الناقة املعيبة، رزحت ترزح رزوحاً : نجح، فذلك البغام يغنيين أن أستنبح الكالب، والراِزحةبغامها في
  .وخص الراِزحة، النه يصف نفسه بإدمان السري، والصرب على التعب يف السفر. ورزاحقاً

"المياه بغ فقد ام  اٍدير هأردق الغَمردى لها بِسوى ع"  

ال أحتاج على املاء دليالً، إذا ابتغينا إليه سبيالً، ألين : رتياد، ويتعرب بذلك، فيقوليصف نفسه مبعرفة اال
وهم يزعمون أن الربق إذا ملع مائة ومضة، . عامل مبخايل املطر، كعلم رواد العرب ومنتجعيهم بذلك
  .وثقوا باملطر وانتجعوا الناحية، اليت الح منها ذلك الربق

  .أربعني برقة، وثقوا فساروا، ورمبا طاردوا جوه عشراً، فوافقوا املاءإذا برقت السماء : وقيل

 "امقسبأنواع ال فتُوسعه  يضيقُ الجلد عن نفسي وعنها"



ابن سيده-شرح املشكل من شعر املتنيب  160  

اي أحنلتين هذه احلُمى، فكأا وجدت جلدي ال يسع نف سي وإياها، فأكلت اللحم، ليتسع اجللد 
  .فيجمعهما، كما وِسع النفس والنفس

  "خَالَص الخمِر من نسيِج الفدام  اطةٌ فخلَصتُ ِمنهخُ وضاقت"

    

. املصفاة، ونسجه ضيق، تدفع إليه اخلُمر قذاها، فتمرق منه صافية فتزداد شرفاً بنقائها وصفائها: الفِدام

لم إذا دفعت إىل م: فيقول. شبه اخلُطة، وهي النازلة العظيمة من نوازل الدهر، يف ضيقها بالفدام املُضيق
ضيق فعجز غريي عن نفاذه، خرجت وازددت شرفاً بذلك، كازدياد املدام عند فراغها صافية للقدام، 

  : كقوله

 تُشرفُني وترفع شاني إلال  ما تعتريني من خُطوب ملِمٍة

فقد ضاقت "، او "ورمبا ضاقت خطة": واراد. وهلذا قالوا خرج منها كالشهاب، اي مل تعلقة منها تبعة
 إذ النسيج عرض، "من منسوج الفدام"واراد . هب يف ذلك إىل خطٍط شىت، ال إىل خطٍط بعينها يذ"خطة

  .واخلمر جوهر، واجلواهر ال يتخلل العرض

  .اي منسوج ومضروب، مثله كثري: هذا ثوب نسج اليمن، ودرهم ضرب األمري: قال سيبويه

لو يرد الجنس ولكنه اراد من بع: "من الِحمام إلى الِحماِم": وقوله. ن سلمتُ من الموت في زمان ما، لم أسلم في غيره، إذ الخُلد في الحياة ممتنعاي إن سلمتُ من موت على وجه ما، لم اسلم من آخر على وجه ما، وإ
  : وله ايضا

"نى كُن لي أن البياض خضابفَيخفي  م بتبييض القُرون شباب" 

هي أن البياض وقار : مث أوضح تلك املىن وكأنه قال. اي كانت يل مىن. خرب ابتداء مضمر: "أن البياض"
  .بيل، فيخفي شبايب باملشيب، ذهاباً إىل إكبار الشيب، وذلك ملا يلحق الشباب عنده من العي

 "بما أشكُوه حين أجاب وأدعو  فكيف أذم اليوم ما كنتُ أشتهى"

يعين يف كل ذلك الشيب، اي قد كنت أيام اسألُه عز وجل، وأدعو أن يسلُبين الشباب، ظانا أن الشيب 
فلما شبت وحلقين من الضعف ما حلقين، علمت أن رأيي يف سؤايل . ال يلحق اإلنسان معه أملٌ وال هرم

وكيف أشكوه وقد . لكن كيف أذم املشيب وقد كنت أشتهيه.  ورغبيت إىل اهللا فيه، كان سفهاالشيب،
فإن شكوت ما كنت أحب، وذممت ما دعوت إىل اهللا فيه، وقع : يقول. كنت أدعو اهللا أن يهبه يل

  .التناقض يف مذهيب، مع أن ذلك غري نافع فالصرب أوىل والرضا بكل ذلك أخجى

 "وك ذئابلُليثٌ والم وأنك   إال فيك أنك واحدجرى الخُلفُ"
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 "ابفلم يخطئ فقال ذُب ذئاباً  إن قُويستَ صحف قارٌئ وأنك"

اي إذا عددت ليثاً، وطلب من السباع ما هو دون اليت، مما بقاس به امللوك إليك ريئوا ذئاباًز مث إن حقق 
:  بني األسد والذئاب، حىت لو صحف مصحف فقالالقياس، كان ما بينك وبني امللوك تفاوتاً، كما

ذباب مل خيطئ يف قياسه إليك، وإن كان صحف، بل يكون ذا التصحيف أشعر كقول األصمعي لقارئ 
  : عليه، صحف عليه بيت احلُطيئة، وهو قوله

عمت أنكتني وزغَررو  بالضيِف تام البنر 

. صمعي، أنت واهللا أشعر من قائله، حني قلبت هجوه مدحاً، فقال له األ"التين بالضيِف تامر": فقال

: منع سيبويه البدل من املضمر املخاطب، فقال: وإن قلت. بدل من الكاف يف فيك: "أنك واحد": وقوله

بك املسكني مررت، مل جيز، الن البدل إمنا هو لإليضاح واملخاطب ال يشكل، فيحتاج إىل : إن قلت
منع سيبويه يف هذا بدل اجلملة من اجلملة، أعىن الكل من الكل، الذي هو هو، فأما بدل قلنا إمنا . البيان

، وإن "أنك واحد"اجلزء من الكل، فغري ممتنع؛ كقولك اعجبيت وجهك، وعجبت منك صربك، فكذلك 
 وإن -جرى اخلُلف إال يف كونك واحداً، والعرض : مل يكن جزءا من كل فهو عرض يف جوهر كقولك

مبعىن اخلتالف، ولذلك جاز : واخللف هنا.  فهو مرتبط به، فكان كاجلزء منه- يكن جزءا من اجلوهر مل
، فأخرب باجلمع عن اجلمع، "وامللوك ذئاب": اسم للجنس ألنه قد قال: وذئاب ها هنا. أن يتعدى إىل يف

  .ولو مل جيعل الذُباب جنساً، لَلَِزمك أن خترب عن اجلمع بالواحد

فإن صح ذلك، ومل يك ومها من . "ذبابة: النعرة":  عن األمحر"الغريب املصنف" عبيد يف وقد حكى ابو
وال . أىب عبيد، فذباب هنا مجع ذُبابة، ال حيتاج حينئذ إىل تأول اجلنس وال إىل جعل الواحد موضع اجلمع

  .أعلم أحداً من أهل اللغة حكى يف ذُباب ذُبابة إال أبا عبيد وحده

  : وله ايضا

"صالٍح ب والعبد رأٍخليس لح  ر مولودلو أنه في ثياب الح"  

    

اي لو غُدى ورىب وأدب مبثل ما يغذي به احلُر ويرىب ويؤدب، لقصر عن طبيعتة احلُر، ولو مل يرم 
فإذا كان كذلك فهو عدو ال أخ ،العبودية، والعبد مبتهنه احلُر.  

  "في كل لُؤم وبعض العذر تفنيد  ذرٍةعمير بأولى اللئام كُيف"

أوىل اللئام يف العذر يف اللوم كافور، ألنه شر نفٍس من اخس جنس، أعىن باجلنس، واجليل، ال املقُول على 
األنواع، واذا خس اجلنس؛ عذر الواحد منه أن جيري على قيسه، الذي هو طبع جنسه، فغدا عذرا له، 
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فهو إذن عذر يزيد على التفنيد، الن التنفيذ يشعر أن املفند .  أشبهوإن كان هذا العذر بالذم والتنقص
ويبقى الُود ما بقي العتاب فأما إذا ترك التفنيد، للعلم بأن اإلساءة طبيعة يف املسيء، : موجود، كقوله

، الذي  من متام االسم"مبعذرة": ، ألن قوله"أوىل اللئام مبعذرة كويفري": وأراد. فذللك أقصى ايات الذم
.  لتعلق الباء بأوىل"مبعذرة":  إال بعد قوله"كويفري"فكان ينبغي له أال جييء باخلري الذي هو . هو أوىل

 خرب مبتدأ مقدماً، فقد حال أيضا بني االسم "أوىل اللئام" هو املبتدأ، وجعل "كويفري"وكذلك إن جعل 
  .الذي هو اخلرب، وبني ما هو من متامه

  :  يف قوله"الَِك"ولذلك جعل الفارسي 

 وِنآن مطرح الظنُ ظنون  يومي طُوالة وصُل أروى ِكالَ

 من صلته "ِكال"جزءا من اخلرب، ال من املبتدأ، الذي هو وصل أروى، الن وصالً مصدر، فكان يكون 
  .والصلة ال تتقدم على املوصول. متقدماً له

ه، فكذلك ال يحال بني بعضه وبني بعض وكما ال يقدم بعض أجزاء االسم على بعض مغرياً عن وضع
 وما يتعلق ا، بالبيت الذي أنشده أبو علي، "أوىل"بأجنيب أيضا، فلذلك مثلنا بيت املتنيب يف فصله بني 

اي أوالهم . مث أبرز مضمره.  متعلق بأوىل"مبعذرة": وإمنا قوله. يف أنه ال جيوز تقدمي الصلة على املوصل
  .مبعذرة

  : وله ايضا

  "وخفتُ لما اعترضتَ إخالَفاَ  ذا النصَل من تعرضه تُوعد"

وكان عبيده قد . اختلس له بعض أعبده سيفا، وأعطاه امراة وردان بن ربيعة الطائي الذي تضيفه حبسمي
مل : خالفوا إليها فوثب ابو الطيب إىل العبد الذي اختلس السيف، فأخذه منه، وضربه به فقتله، فيقول

ف عظُم على قدره وجل لدى خطَره، حىت دعاين فقده إىل قتلك، ولكن وعدت هذا أقتلك الن السي
السيف أن أقتل به من تعرضه، ملا تعرضت أنت له ومهت بالصفح عنك، خفت أن يتخلل وعدى 

وخفت ملا " فحذف وأوصل وكذلك اراد "من تعرض له": وأراد. إخالف، فأكون غري صادق الوعد
إن مل جيد يوماً على من يتِكلْ اراد يتكل عليه، حكاه : ذف اجلار وارور، كقوله، فح"اعترضت له

قتل من تعرضه، فحذف املضاف، ملكان العلم به، وأقام املضاف إليه :  اراد"من تعرضه": وقوله. سيبويه
  .يف موضع املفعول الثاين بوعدت: "من"مقامه، و 

  : وله ايضا

  "فدا كل ماشيِة الهيدبي  يكُلُّ ماِشيِة الخيزل أال"
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أعلى من ِمشية اخليل : "بالدال والذال"واهليديب . ِمشيةٌ من مشي النشاء، فيها ختُّزل وتفكٌّك: اخلَيزيل
كل امراة معشوقة التحرك فدا ل ناقة وجمضل من اإلبل اليت خرجت عليها : فيقول. واإلبل، فيها سرعة

  : بني ذلك بقوله بعد هذامن مصر، ملا نلت ا من الضيم، وقد 

  "وماِبي حسن الِمشى  . . . . . . . . ."

أي ما على من حسن مشية النساء ألين ال أعين بذلك، وإمنا أعىن بطلب النجاة، وحماولة املُعاالة، وإرغام 
  : العداة، وقد بني ذلك أيضاً بقوله

  "ذىوكيد العداِة وميطُ األ  ياةحاُل الِحب ولِكنهن"

 اي "وكيد العداة وميط األذى"اي هن أسباب احلياة، فوضع األسباب الن السبب من أسباب احلبل 
  .فحذف املضاف، وأقام املضاف اليه مقامه. وسبب كيد العداة أكيدهم ا، وسبب ميط األذى أيضا

ر، والكيد وامليط عرضان، وإمنا تأولنا ذلك، الن اخليل ال تكون يف احلقيقة كيداً وال ميطاً، إذ اخليل جوه
وقد جيوز أن جيعل اخليل هي الكيد . ، بل مها من باب الغري"هو هو"واجلوهر والعرض ليسا من باب 

  .وامليط، على سعة الكالم، كأا ملا كانت سبب ذينِك، كأا هما

رب، فإمنا هي ما زيد إال أكلٌ وش: وقد ذهب سيبويه إىل الوجهني مجيعاً يف هذا الضرب، إعىن كقوهلم
  .إقبالُ وإدبار

  .جعلها اإلقبال واإلدبار على مسة الكالم، وإن شئت على احلذف، كما قدمنا: قال

    

  "ولكنه كان هجو الورى  هاً لفَما كَان ذلك مدح"

  .اي إذا كان مقصودهم وممدوحهم مثل كافور، فكفى بذلك هجواً هلم

دح كافور، وذلك سفه، فكان ذلكم املدح هجوا هلؤالء، إذ لو أحوجين الورى إىل م: وإن شئت قلت
  .كانوا كُرماء أحراراً، أغنوين عن مدحه، والتعرض للقائه

  : وله ايضا

  "إن الزمان على اإلمساِك عذال  همالزمان له قوالً فأفه قال"

 األضداد غري الشكال، فقد من رأى املسكني خشية اإلقالل، وموم عن األمول، وختليتها لألعداء: يقول
اراه الزمانُ فيهم الِعبر والغري، فكأنه قد حذره اإلمساك، والَمه على ذلك، وليس للزمان على احلقيقه 

قولٌ، الن الزمان عرض متولد عن حركة الفلك، وليس للعرض قول، إمنا هو للجوهر الناطق، لكنه ملا 
  . له الئم ومثله كثرياتعظ بتصاريفه، ومشاهدة تكاليفه، صار كأنه
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ال متسك املال، فإنك إن فعلت ذلك كان عليك حوبه، وللوارث لذته : والقول الذي قاله الزمان، إمنا هو
وطيبه.  

  : وقد أمل احلارث بن حلزة ذا املعىن يف قوله

 جاتال تدِري من الن إنك  اارهتكسِع الشول بأغب ال

"وهي أشباُل  هناألسد غذتها براثُ القائد بمثلها من عداه"  

وأما الربثن يف احلقيقة، فهو املخلب، لكن السالح لإلنسان كالرباثن للسباع، اي انه . سيوفهم: براثهم
يسري للهيجاء يف غلمانه الذي رباهم وضراهم وثيتهم لسلب عداه، الذين هم مثلهم يف الشجاعة، وذلك 

مجلة يف موضع احلال، إذ رددا إىل املفرد، فكأنك : الوهي أشب: من حد صغرهم إىل كربهم، وقوله
  .ولد األسد: غذا براثنه صغاراً، والشبل: قلت

  "إذا اختلطن وبعض العقل عقاُل  دهاسون حنُيلقبه المج وقد"

وله على  قبيح، فاحتال املتنيب، لتأ- كما تراه - ، وهو لقب له "انون" كان يلقب "فاتكا"معىن هذا أن 
مث . إمنا جنونه إذا تزمحت السيوف، واختلطت الصفوف، يف االقتحام واالهتجام: أحسن الوجوه، فقال

اي انه : وعقال. الن اجلُنب يتصور ألهله يف معرض احلزم والعقل، وهو مذموم: وبعض العقل عقال: قال
  .يعقلهم عن اجلراءة، الن العقال ظَلع يكون بالبعري ساعة مث ينشط

  "لم يجتمع لهم حلم ورئباُل  العدا نشبت فيهم مخالبه إذا"

فهو يف احلرب أسد، واألسد ال يوجد عنه : يقول. "انون"هذا تفسري للبيت األول، واعتذار من تلقيبه 
 سمنيالمن يف عدمه اِحللم، كما ال يالم األسد، وال يعن  النه قد حتول يف احلرب "جمنوناً"احللم، فال ي

 لو فارق احللم وهو يف النوع اإلنساين، فال "جمنوناً"طبيعة اإلنسان، إىل طبيعة األسد، وإمنا كان يسمى 
  .يصح عليم اسم اجلنون كما ال يصح على األسد

وليس ترك اهلمز فيه على التخفيف القياسي، إذ لو كان كذلك مل يقل . األسد يهمز وال يهمز: والرئبال
وذلك أن حتقيق اهلمز .  أما لغتان"ذيب، وذئب"إما لُغتان، كما ال قول يف . يف الرئبال والريبال

ويدلك على . وختفيفه ال يسمى فيهما لغة، ما دام التخفيف قياساً، إذ التخفيف على القياس يف فئة احملقق
 على التخفيف، "ِريباال"فلو كان . ريابيل:  ليس بتخفيف قياسي، وإمنا هي لغة قولُهم يف مجعه"ريباال"أن 

 الن العلة اليت كانت تقلب اهلمزة ياء، وهي الكسرة يف رئبال، وقد زالت يف حد "رآبيل"لقيل يف مجعه 
وإن كانت الياء ال تكون أصال يف بنات . "ِفعالال"وينبغي أن يكون وزن الكلمة . اجلمع، وعاقبتها الفتحة

وهذا بناء قد نقاه سيبويه عن األمساء، إمنا هو . يعالاألربعة، وأمثال ذلك إن كانت زائدة كان يف الكالم ِف
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  .للمصادر

 يف االسم، كما محلت الضرورة "ِفيعال" فجعلنا الياء فيِه أصال لعدم "ِريباالً"فلما كان ذلك أشذذنا 
  . أصالً، وإن كانت الواو ال تكون أصال يف بنات األربعة"ورنتل"سيبويه، على أن يعتقد الواو يف 

 بفتح الراء فإذا جاز ذلك، فالياء حينئذ زائدة وليست من لفظ رئبال، ولو "رئبال": عرب من يقولومن ال
  . لُيوفق بني املصدر واملصدر، لكان أذهب يف الصنعة"حلم ورأبلة"أسعده الوزن والقافية فقال 

  . ليالً كاألسد"صصونوهم املتل"خرج املُترأبلُون : وحكى ابو زيد عن العرب. "ما اشد رأبلته": فقد قالوا

والرئبال ذو . واستجاز أن جيعل لفاتك خمالب، وإمنا املخالب للسبع، لكن سوغه ذلك جعلُه إياه رئباال
  .خمالب، الن اِملخلب للسبع كالظفُر لإلنسان

    

"أناله مالشرف األعلى تقدفما الذي بتوقي ما أتى نالُوا  ه"  

فما الذي ناله .  فنال ما الشرف، على أن اجلود يفقر، واجلُرأة تهلكاي توخي التقدم يف جوده وجرأته،
  : غريه بتوقيه القفر إن جاد، واملوت إن أقدم؟ وله ايضا

 "عقراب األبوالغُ األشيهب  وصلت إليك يدسواء عندها البازى"

ولذلك سموا القُوة . ون باليدأخذه املوت إذا األخذ أكثر ما يك: يعين بذلك املوت، جعل له يداً، لقوهلم
سواء عندها البازى األشيهب ": وقوله. يداً، ألا إمنا تكمل باليد، اوقعوا اسم اجلارحة على العرض

األبقع رابسوى بني الفاضل : "والغضرب البازي مثالً لألرفع، والغراب األبقع مثال لألوضع، اي املوت ي
 يفرق بينهما، بل مها متساويان فيه، وكالمها طُعمة لفيه، فهو حنو واملفضول، والرفيع والوضيع، حىت ال

  : قول اآلخر

 يعرف المولى من العبِد لم  لو كُشفت للناس أغطيةُ الثرى

  : اي قد استويا يف التغري باملرتلةز وحنو قول املتنيب ايضا

 هبجالينوس في ِط ِميتة  يموتُ راعي الضأن في جهلِه

 نكرةٌ "سواء"وامنا آثرنا ذلك، الن . خرب مبتدأ مقدم، والبازى األشيهب، مبتدأ: "عندهاسواء ": وقوله
وإذا اجتمع معرفة ونكرة فاملبتدأ املعرفه، واخلرب .  معرفة"البازى األشيهب"و . "عندها": وإن تقوى بقوله

وإمنا "رغ من اجلر، مررت برجل سواء هو والعدلُ، حني ف: النكرة، أال ترى أن سيبويه ملا قال يف قوله
  ." هو املبتدأ"سواء"جعلت هو مبتدأ، حذراً أن يومهك أن 
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.  النه يف أول املصرع الثاين، فكأنه آخذ يف بيت آخر"والبازى األشيهب": وقطع ألف الوصل يف قوله

  : إن األنصاف مواضع فُصول وأنشد: قال. وهذا مما أجازه سيبويه يف األنصاف خاصة

 اِلمينزلُها بغير ج القدر  ايدنشتاء وليبادر في ال وال

"خيلُهالسياط و تصالحتْ ثمرو  عوقُها واألذرت إليها سوأو"  

وجعل الثمر هلا تنممي استعارة، وحسن ذلك . أطرافها، وهو الصحيح: وقيل. عقد عذباا: مثر السياط
 "الثمر" من أن "وكان له مثر": هد يف قوله تعاىلوإما ما روى عن جما. أن الثمرة إمنا تكون يف طرف العود

الذهب والفضة، فإمنا هو عندي على التفاؤل وذلك أن الذهب والفضة مجاد، واجلماد ال ينمي والثمر 
يقومل إنه كان يدمي ضرب اخليل بالسياط، حلرب . نام، فسمي هذا الذي ال ينمى باسم الذي ينمى تفاؤال

لطرد قنص، فكأن السياط كانت حماربة للخيل تؤملها، واخليل حماربة هلا، عدو، او حملاولة فتنة، او 
بكراهتها إياها، فاآلن إذا مات مل يبق من يزجر خيالً إىل احلرب، وال ب، وال طرد، فكأن مثر السياط 

اي رجعت آمنة : أوت: وقوله. قد صاحلت خيله حىت سكنت إليها سوقها وأذرعها، ملا فقدته من ضرا
  .ا، ساكنة إليهاهل

  : وله ايضا

 "دمسراه على خُف وال قَ وما  حتأم نحن نُساري النجم في الظلِم"

كيف : وسرى الكواكب طبيعي فيقول. يعجب من طول مساراته للكواكب، على أن سراه هو متكلف
لك نور يسري أقدر ذه السرى املتكلفة على مسايرة النجم وحنن على خف وقدم، وكالمها حيوان، وذ

 إذا اتصلت حبرف اجلر يف حد االستفهام حذفت منها "ما" الن "ما"جبرية الفللك؟ وحذف األلف من 
   إىل إىل اي وقت؟ "إىل ما؟": األلف، فحىت مبعىن إىل، فكانه قال

"حسحس بها وضالَينم  بأجفان يبات لَم ي قاِد غريبفقد الر"  

، وهواا لديه، ال يمنع رقاداً كما مننعه حنن، فكلفتنا أشد، بل الكُلفة لنا اي والنجم مع خفة السرى عليه
 وإمنا "فَقد رقاداً"لطيف، الن ما ليس يف طبعه أن يرقُد، ال يقال فيه : "فقد الرقاد": ومعىن قوله. خاصة

وال حبس ": وقوله. كاراد أن النجم ليس حبيوان يغذوه النوم، ويصلح شأنه، فإذا سرى فقد الرقاَ فآذاه ذل
  .نفي عنه األجفان، الن اجلفن إمنا لذي الروح: "بأجفان

وبنفي هذا العضو اجلسماين، . فيقول، ليس النجم بذي روح فيكون له جفن ينفعه الكَرى، ويضره السهر
  .أخرج النجم من النوع احليواين

"كنترفي الغيِم من  ٍرفن سالماء ال ينفك م و ه سار في األدِمما سار"  
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وأما سريه يف الغيم فلمجريه ومنشئه . أما سريه يف األدم، وهي األدواي، فلعمري إنه هلم وبإرادم
لكنهم لوال أم أودعوه مزادهم، وجعلوه زادهم، مل يك دهره كله مسافراً، ولكان مسافراً يف . سبحانه

فر املاء إمنا هو بكونه يف السحاب، وتزود هؤالء اياها، السحاب، وحاالً يف التراب، فلما كان إدامة س
  .صار كأن كال السرييِن مبلكهم

ومثله يف . وقيل؛ ملا كان حمله يف املزاد نتيجة كونه يف الغيم، جعلوا السبب واملسبب كالشيء الواحد
  .القرآن والشعر والكالم كثري

  "جدُل المرخاةَ بالجِمتُعارض ال  يةًلهن نعام الدو مسرح تَبرِى"

فصلها من النعام الوحشي، الن نوع : "مسرحية": وبقوله. يعين به اخليل: ونعام الدو. تعارض: تربى
مجع جديل، وهو حبل مفتول من أدم، يكون يف عنف الناقة : واجلُدل. النعام ال يسرج اذ ال يركب

  .والبعري

أعناقها تعارض أعناق اخليل، وأقام اجلُدل واللجم مقام األعناق، الن فإبلُنا طوال العناق كخيلنا، ف: يقول
  ."مسرحيةً": وما احسن ذكر اللُّجم مع قوله. فيها دليال عليها، إذ ال يكون إال هناك

  "عمائم خثلقتْ سوداً بال لُثِم  لنا كُلما ألقوا عمائمهم تبدو"

فروا عمائمهم بدت لنا عمائم سود، يعين ملهم، واثبت كلما س: يقول. يصف غلمانه، ويذكرهم باملروءة
ونفي اللثُم عن عمائمهم اليت عىن ا . العمائم هلم، الن العمائم على اهلام، وشعور املُرد امنا هي هناك

وهؤالء مرد ال شعور يف خدودهم، فتص شعور رؤسهم . الشعر، الن اللثام ما سال على اخلد من العمامة
  . دون لثم، وهذا مليح جداً"بشعور رؤسهم"م عمائم فلذلك جعل اللم

  "فعلموها صياح الطيِر في البهِم  الرماح وكانتْ غير ناطقٍة ناشُوا"

  ."باتت تنوش اخلوض نوشاً من عالَ". التناول: النوش

تناولوا : وليق. الشجعان، واحدهم بهمة:  اي التناول للنجاة، والبهم"وأين هلم التناوش": ويف الترتيل
الرماح وهي خرس يف حال تناوهلم إياها، فدقوها يف األبطال، حىت صاحت صياح الطري، فحكى بذلك 

  : نغمة انكسارها يف املطعون ا، كقول اآلخر

دينيات فين تصيحيها وفالروعا  مبناِت الماء أصبحن ج ِصياح  

وهذا مقطع شعري، .  يشعر أا ناطقة إذا صاحت:"وكانت غري ناطفة، فعلموها صياح الطري": وقوله
  .وإمنا املنطق عبارة عن النطق املتصور يف النفس، وهي الفكرة الباعثة على املنطق. الن الصياح ليس مبنطق
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  فإمنا ذلك على أن اهللا تعاىل قد جعل للطري ما تعرب به عن ذواا، إال"علِّمنا منِطق الطَّيِر": فإما قوله تعاىل

أن ذلك ال يتأدى إلينا حنن، وإمنا خص لفهمه سليمان صلى اهللا على حممد وعليه، وذلك انه فهم من نغم 
  .الطيور ما نفهمه حنن يف هذا النوع اإلنساين باملنطق

"اجتهِن اقتضى بسضوى الهنِدى حم  ؤاٍل عن هِل ب أجابمِِلكل س" 

هل : فكلما قيل له. ل إلدراكها سيفاً او رحماً، مل تقض لهاي من اقتضى حاجته أوسأهلا من غري أن يعم
قضيت حاجتك او أدركتها، كان جوابه مل أقض ومل أدرك، وإمنا يدرك حاجته من اقتضاها بالسيف 

اراد : إن شئت قلت.  امسني للحرفني، فصرفهما، ألا على شكل فٍم ودم"مل"، و "هل"وجعل . والرمح
"ور الوصل فالتقى له ساكنان، فحرك امليم اللتقاء الساكنني، وكان جيب أن  بسكون امليم، مث تص"لَم

هل يف : أجاب كل سؤال ل، الن السؤال ليس عن هل، إمنا املبحوث ل عن غريها، كقولك: يقول
العامل خسوف قمر، فالسؤال إمنا وقع عن اخلسوف القمري ل، ال عن هل وهي عند أصحاب املنطق 

، ألا إمنا يسأل ا عن اآلنية لكن ملا كانت هل منتظمة للقضية املسئول ا عنها أول منازل البحوث
  . اضطراراً"هل"وكانت تلك يتعدى السؤال إليها بعن، استجاز أن جيعل السؤال عن 

وحسن له ذلك، .  مكان الباء، الن حروف اجلر يبدل بعضها من بعض كثرياً"عن"أبدل : وإن شئت قلت
  .فهذا ما يعتذر له به.  توالت الباء يف احلرفني"بهٍل بلِم":  الوزن فقالانه لو أسعده

وخص اهلدي، وهو السيف، بتبليغ األمل دون الرمح، الن العمل بالسيف أدل على االجتهاد، وأوصل إىل 
  : املراد، كقوله هو

  مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم  امطلب النصر العلى فإن ومن

 تْعوقَ ما  م فَهنا عهموائق صنا"

     "مِواقع اللُؤم يف األيدي وال الكَرم

مل يقبض على قوائمها قبض اللئيم يده، اجتهاداً يف :  فمن رواه وال الكرم، فمعناه"وال الكزم"ويروى 
، كما يتوعد حماربتهم، وذلك لقلتهم عندنا، ولصوننا سيوفنا عنهم، ومل منُد ا إليهم صفحات أكفنا

املشري إىل سيفه، باسطاً يده كما يبسطها الكرمي، بل حقَرناهم على احلالني معاً، فلم نعمل فيهم السيوف 
  .كذا وال كذا

مل نشدد أيدينا عليها شد اللئيم األكزن، وهو الذي قصر اللؤن أصابعه، كقوهلم : اراد: من رواه الكَزم
  .والرواية األوىل اعلى. سبطُ البنان: ن، وقوهلم يف ضدهكَز البنان؛ وجعد البنا: فيه

  "خُضراً فراسنُها في الرغل والينم  االركاب بنا بيضاً مشافره تخذى"
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إما ابيضاض مشافرها فإم ال يهنئوا الرعي، من حثهم إياه، ومواقعتهم السري، فال . نبتان: الرغل والينم
  .شافرها، إمنا كانت ختضر لو أنعمت الرعىتبلغ من الرعى اليسري أن ختضر م

  : ويدلك على صحة ما ذهبنا إليه قولُه

  عن منبِت العشب نبِغى مِنبتَ الكَرِم  اهِربضنَ . . . . . . .

  .أوال تراه يصفها بأنه يقَدعها عن الرعى، وحيثها على املشي

وخص الرغل والينم ألا مما . نواع النبات األخضروإما اخضرا فراِسِنها فإلدامتها السري يف الكأل، وأ
  .يغلب على منابت احلَمض

"هصٍر ما شقَّ منظرون على بيِن كالُح فإنما  هقظاتُ العِملُي" 

اي ما شق عليك النظر إليه، واملشاهدة له، من أنواع املكاره فهونه على عينك، فكل موجود معدوم بعد 
  .اًوجوده، كان خرياً او شر

 اي كل ما تشاهد يف اليقظة يف قلة الدوام، يف مرتلة ما يشاهد يف "فإمنا يقظات العني كاحلُلُم": وقوله
  .األحالم

كا أن مشاهدة ما يف املَنام كذلك، مبالغة بقلة حتقيق . وإن شئت قلت إن املشاهدة يف اليقظة غري حقيقة
  .والقول األول أسوغ وأبلغ. األشياء

 "دِما بإلى من اختضبتْ أخفاَفُه  إبلى كلما نظرتما زلتُ أضحكك "

إىل مثل هذا : يقول. يذهب إىل احتقار كافور حىت إن إبله لتزدري مقصوده، فتضحك منه ومن القاصد
الصنف اعمالنا وجهدنا، حىت اختضبت بالدم أخفافها، واراد إىل مِن اختضبت أخفافها بدم إليه فحذف 

. لك، ألن إىل قد ظهرت يف الكالم، وان مل يكن من سبب تلك احملذوفةاجلار وارور، وحسن حذف ذ

  : وحنوه ما أنشده سيبويه

  إن لم يجد يوماُ على من يتَِّكْل  لِمتيك يعالكريم وأب إن

ونسبة الضحك إىل اإلبل مثلٌ شعري غري حقيقي، الن الضحك خاصة لإلنسان، . اراد يتكل عليه
  .صوصهاواخلاصة ال تتعدى خم

  : وله ايضا

 "أحبائي وأطرافُها رسلي جناها  وبالسمِر عن سمر القنا غير أنني"

اي أنه ال نظري له يف احلب، ألين إذا ذكرت البيض يف . يغرب بذاته يف العشاق، وحببائبه يف املعشوقات
ئي، األرواح اليت جتْنيها يل شعري، مل اعِن النساء، واذا ذكرت السمر؛ فإمنا إعىن الرماح، ولكن إمنا أحبا
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اي إمنا أتوصل . من أجسام أعدائي، وأطرافها رسلي، اي أسنتها هي اليت تقوم مقام الرسل إىل األحباب
  .اليها ا، كما أتوصل إىل احملبوب بالرسول

دنا ليس وجعل أرواح عداه جىن على املثل، ألا حياة يف احلقيقة، ألن احلياة نوع من النامي، والروح عن
  .بنام، واراد رسلي فخفف، وهي لغة متيم

  "وال بلغتها من شكى الهجر بالوصِل  هطحرمت حسناء بالهجِر غب فَما"

ى عن احلرص على النساء، اي إذا هجرا مث وصلتها كنت أحسن موقعاً . "مبا حرمت حسناء"ويروى 
م هي، فهجرتك اياها إذا عادت الغبطة بوصلك هلا، بعد فإذا مل تحر. عندها، وأنشط هلا، فزادت الغبطة

وإذا شكوت إليها اهلجر وتذللت، هنت عليها، فمنعتك وصلها، واما رواية من روى . هجرك إياها؛ أبلغ
مل حترم امرأة حمبوبة حمبها غبطة جرها إياه، وال بلغت :  وهي الصحيحة، فمعناه"فما حرمت حسناء"

يذهب إىل التهاون بأمر النساء، اي إن ال يتحن جرهن لك . هجراً غبط بوصلها اياهشاكياً شكى إليها 
عائدة إىل الغبطة، اي وال بلغت محبها : بلَّغتها: واهلاء يف قوله. عدم غبطة، وال بوصلهن إياك وجودها

  . يف موضع نصب ألنه مفعول ثان لبلغت"من"و . غبطة يوصلها له

    

: وهذا كما تقول.  هو املفعول الثاين"بلغتها" من "ها" هو املفعول األول، و "من"وإن شئت كان 

صفة أقيمت مقام املوصوت، اي امرأة :  ها هنا"حسناء"و . كَسوت زيداً الثوب، وكسوت الثوب زيداً
  .سماع اليت ال أفعل هلا من جهة ال"فعالء"وقد غلبت هذه الصفة غَلَبة األمساء، وهي من باب . حسناء

  : وله ايضا

"غَدا تَعس هريارى غير مصورا  المهمصوٍر لبس الحرير مب"  

وإمنا دعا عليهن، ألن . دعاء على نوع املهاري، وهي إبل منسوبة إىل مهرة ابن حيدان: تعس املَهاري
ن اهللا فال انتعشنقطٍّعةٌ ما بني احلبيبني، اي أتعسهوم ،البني ندالذي ركبته "املَهري"نها مث استثىن م. ج 

  .حمبوبته

وقد كان أوىل أن يدعى عليه من سائر املهاري، النفراده باحلبيب، ومحله إياه، لكن استثناه، ألنه حيمله، 
اي بستر رقم عليه صورة شخص قد : "مبصور": وقوله. فيقيه الرجلة، وما يلحق معها من الكسل والكَلَل

  :  عقائل العرب رقم احلجال، كقولهلبس حريراً مصوراً، ومن عادة

 ِمنَزلن به حب الفنَا لم يحط  كأن فُتاتَ الِعهن في كل منزٍل
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  .وذلك أن حب الفَنا أخكر، مامل يكُسر ذهبت محرته

يعين هودجاً عليه حرير مصور، وإمنا جعل اهلودج مصوراً، ألنه ذو شكل، : "مبصور": وإن شئت قلت
  .وكلُ شكٍل مصور

  "لو كُنتُها لَخفيتُ حتى يظهرا  فيه صورةً في سترها تُنافس"

فلو كنت مكان . حسدت هذه الصورة على قرا منه: فيقول. كان دون هذا احملبوب ستر فيه صورة
  .لَخِفيت فزلت عن وجهه، ليزول الستر، فتظهر للعيون: الصورة، أو كنت إياها

صورة، ملكان زوال الصورة، ألن الصورة ختطيط موضوع فيه، ال يلزم زوال الستر احلامل ال: فإن قلت
  .والتخطيط عرض

وإمنا ارتفاع التخطيط عن . لو ارتفعت الصورة املنتقشة يف ذات الستر، الرتفع اجلوهر احلامل هلا: قلنا
  .املخطوط، وبقاء اجلوهر بعد ذلك متوهم ال موجود

 من الصور املوضوعية يف الثياب ما ميكن إزالته، ومنها ماال وإذا تأملت البيت فهو شعري ال حقيقي، الن
  .إن املتنيب عىن الصورة باخلرقة احلاملة هلا: وأحسن مايف ذلك أن يقال. ميكن

  "ِكسرى مقام الحاجِبِين وقيصرا  هوقاأليدي المقيمةُ ف الَتترِب"

. كثر ماله: قل مالُه، وأترب: رب الرجلت: وقالوا. واختار ابن السكيت الكسر. لغتان: ِكسرى وكَسرى

اي ال تفتقر األيدي املصورة اليت أتقنت هذه الصورة صنعاً، وأجادا وضعاً، فأقامت كسرى وقيصر 
ملكي فارس والروم هلا مقام احلاجبني، فحجباها وإمنا عىن بذلك صورتيهما ال ذواما، الن ذلك ليس 

  .قبل طبيعة احليوانيف اإلمكان، إذ الصورة الصناعية ال ت

 "راكل سحابٍة أن تقطُ لمنعتُ  ولو استطعتُ إذا اغتدت روادهم"

وادواد ليخربوهم مبواقع املاء، : الرم، يقدمون الر منتجو الكأل، وافتراق العرب من حالهلا إمنا هو للنجعة
وان أخربهم بعدمه، . د ذلك ظَعنوافإذا أخربهم بوجو. "اليكذب الرائد أهله": ويف املثل. يف مواضع الكأل

لو كان يف قويت أن تطيعين : فيقول. فإذن إمنا سبب الفراق نزول املطر، وظهور اخلُضر. سكنوا فلم يظعنوا
السحاب، لنهيتهن عن املطر، لئال جيد رائدهم أرضاً مخصبة، وال روضة معشبة، يدعوهم إليها، ويدلُّهم 

  .فارقوينفلو كان ذلك من قويت مل ي. عليها

"أخو غُراب فراقهم مطرا  فإذا السحابم أن يببيِنه ياحجعل الص"  

    

هذا البيت تفسري لألول، وهو عندي داخل يف نوع التضمني، وإن مل يكن منه على احلقيقة، وذلك انه 
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فَقُلنا ": عاىلوهو كقوله ت. ألين تأملت بينهم، فوجدت سببه إمنا هو النجعة: أراد. حممول على املعىن
 اي فضرب فانفجرت، فكذلك اراد املتنيب، ألين "اضِرب بعصاك احلَجر فانفَجرت منِه أثنتاَ عئرة عيناً

تأملت فإذا األمر كا، الن املطر إذا واىف، خرجوا يف إثره منتجعني له، فصار السحاب مبرتلة الغراب، يف 
اب معلن بذلك عن العرب، وجعله إذن غراب فراقهم، أن أمطاره مشعرة بالبني، كما أن صياح الغر

اي أقام السحاب واألمطار مقام صياح . ذهاباً إىل شبهه به، الن األخوين يف غالب األمر متشاان
 هاهنا، مبرتلة صري، فهي متعدية إىل مفعولني؛ كما أن "جعل"و . الغراب، يف اإليذان بنواهم، وبعد مثواهم

وسوغ التذكري يف هذا الضرب من . اب ألنه مما ليس بينه وبني واحده إال اهلاءوذكر السح. صري كذلك
  .اجلمع خروجه إىل شكِل واحداه

  "أسبى مهاةً للقلوب وجؤذُرا  ِمثل الروِض إال أنها يحِملْن"

 شبه ما علال اهلوادخ من احلرير املزين، والوشيب امللون؛ بالروض الذي سارت فيه إبلُهم، يف تزاهي

وهي بقر الوحش؛ عقائلُ اخلمائل األريضة واحلقوف املريضة؛ كقول ابن : واملها. نواويره، وختايل أزاهريه
  : مقبل يصف بقرة وحشية

  رخَاخَ الثرى واألقحوان المديما  هوفقٌي حٍل فرم عقبلةُ

ا فلما جعل الوشى وما على اهلوادج من صنوف الرقم مبرتلة الرياض، جعل ما يستره من النساء مبرتله املَه
مث استثىن فقال إال أن ما على اهلودج من هذه املها أسىب مهاةً . وذلك يف النجِل والكَحل. واجلآذر

ِسرنَ يف الروض مبثل نقوشه، من رقُوم : فكأنه قال يف كل ذلك. وجؤذرا للفؤاد، من هذا الروض الباقي
  : ل البحترياهلَوادج، وحملن مثل وحشها من رباا كقو

 دوِدأغصاٍن به وقُ أعطافُ  مشين بذي األراك تَشابهت لما

  وشيان وشى رباً ووشى بروِد  حلتي ِحبر وروض فالتقى في

  : ومثله قوله؛ أعىن املتنيب

  تَفَاوح ِمسك الغانياِت ورنده  سارِت األحداج فوق نباته إذا

  . ومثله كثري"من"منه فحذف أسىب مهاة للقلوب، وجؤذراً : واراد

  "ضعفاً وأنكر خاتماي الِخنْصرا  ينكرتْ قناتي راحت فَِبلَحظها"

ليست هذه اليد : اي بليت بعشقها حىت بلينت فضعفت راحيت، عن محل قنايت، فأنكرا كأن القناة تقول
حىت أنكرها، ملا رأى اليت عهدا، وال القوة اليت شهدا؛ وكذلك دقت خنصري، ورقت عن خامتي؛ 

  : وانكر خامتي؛ فوضع االثنني موضع الواحد، كقول امرئ القيس: وأراد. فيها من خالف ما كانت عليه
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وعين ةٌ بدرشُقت مآقيهما من أخر  درةٌلها ح  

وأنكَر ِكرلغتان فصيحتان؛ مجع بينهما يف بيت واحد. وهذا الضرب من االتساع وعكسه كثري؛ ون .

  .ن غريب الصنعة الشعريةوهذا م

 "أجل بحٍر جوهرا أليممن  أمى أبا الفضِل المثبر أليتي"

 واهللا او غري ذلك "ألميمن أجل حبر جوهراً": اي اقصدى أيتها اخليل أبا الفضل؛ الذي ملا حلفت فقلت
. ن أجل حبروقوله ألميم. من أنواع املقسم به، مث قصدته؛ فألقيته أجل البحور جوهراً، أبر بذلك مييين

  .تفسري األلية

أىن ملا حلفت أليممن أسىن البحور جوهراً، مل أعلم اي البحور هو وقد لزمتين األلية؛ فاستفتيت فقهاء 
إذا ميمت أبا الفضل ابن العميد، فقد بررت لنه أجل جوهراً، وجاللة : األنام ومتفلسفيهم؛ فأفتوا به وقالوا
أفىت بأمه األنام فاتزن له؛ لكان أشد تطابقاً ملا قبله؛ ولكن مل : قالاجلوهر كناية عن جزالة العطاء ولو 

وهذا ال ينعكس، ألنه قد يكون أم وال . وسوغ ذلك أنه إذا كانت رؤية فقد كان أم. يستقيم فيه الوزن
  .رؤية

  "ما يلبسون من الحديِد معصفرا  الفُحول من الكُماة بصبغِه خَنثى"

وهو الذي ال خيلُص إىل اإلناثية، وال إىل . خلقه خنثى: خنث اُهللا اخلَِنث: "ةخنثى الفحول من الكما"
صري الفُحول من الكماة إناثاً، بصبغة ما : فيقول. من زى اإلناث، وذوى االخنناث: واملعصفر. الذُكورية

ا ألقى يف فزياهم زي النساء، وأحلقهم ن يف اجلُنب، مب. يلبسون من الدروع واجلواشن والبيض بالدم
  .قلوم من الرعب

  "ودعاك خالقك الرئيس األكبرا  حسدك الرئيس وأمسكُوا فَدعاك"

    

  "كالخطَّ يمأل مسمعي من أبصرا  ِصفاتُك في العيون كالمه خَلَفت"

وا اي أن حسادك مل جيودا بدا من أن يدعوك رئيساً، إذ لو حجضدوا ذلك ملا جوِمعوا عليه، وال طُووع
وأنصفك خالقك، فدعاك . لكن مل يبلغوا الغاية يف إنصافك، حني مل يسموك الرئيس األكرب. باإلجابة إليه

لك صفات : فقال. مث أقام الربهان على هذه الدعوى احلقيقية. مبا قصروا هم عنه، فدعاك الرئيس األكرب
 وإن كنت ال "إنك رئيس" :توجب لك أن تسمى الرئيس األكرب، فكأا خط فيها حكاية قوله تعاىل

  .تسمع

  "الشمس تشرقُ والسحاب كَنَهورا  يلةًضالفَِضبلة ال ترد ف وترى"
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كنهور كان من أعقاب السمى وإشراق الشمس وتكاثف : أنشد سيبويه: السحاب املتراكم: الكَنهور
وهذا املمدوح قد مجع . تقيانومعتقبان ال مل. والضدان خمتلفان؛ال مؤتلفان. السحاب، فضيلتان ذديتان

إشراق الشمس، وتكاثف السحاب، ألنه مستبشر الوجه مجيله، مستبشر النيل جزيله، فاإلشراق بشره 
وأحسن ذي وجٍه، وأمسع ذي يٍد وأشجع ذي قلب، : ومجاله، واألمطار بره ونوالُه، وهذا كقوله فيه

ليت هذه الباكية اليت :  بالشمس والسحاب، فيقولوأرحم ذي ِكبد فجعله حسناً مسحاً ذا، كوصفه إياه
أبكاها نواي عند وداعها إياي، شهدت ما شهدته من هذه القضية، فتعذرين فيما رأتين عليه، من اجتماع 

  .النية، وإزماع الطية، إىل هذا املمدوح، ملشاهدة ما فيه من األمر العجيب، والفضل الغريب

لفضيلة، وهو حممول على املعىن، الن معناه، فترك فضيلتني ال ، بدل من ا"الشمس والسحاب": وقله
 لكان حسنا، لكنه متم "الشمس والسحاب"تترادان، على ما مها به من كوما نوعني متضادين، ولو قال 

، يف صفته، فإذا وقع التناهي، فكانت الشمس مشرقةً، والسحاب "كَنهورا":  لقوله"تشرق": بقوله
  .ميكن اجتماعهماكَنهوراً، مل 

  : وله ايضا

  "سرفٌ قال آخر ذا اقتصاده  هنا مائٌل أنقال ن كُلما"

اي كلما استعظم منه نائل يعد سرفا، أعقبه نائل أعظم منه يعد ذلك النائل األول الذي كان يستسرف 
  .أمجلها، نسب القول إليهمااقتصاداً، بإضافته إىل الثاين، وليس للنائلني منال، لكن القول ملا كان من 

  "أعقبت منه واحداً أجداده  اٍمسحيمينه ب قَلدتني"

  .اي نسب إىل اهلند، كما ينسب الشريف إىل اجلد

ولوال .  ها هنا للجنس"ِمن"إن اهلند مل تطبع له نظرياً يكون له ثانياً، فقد أعقبت منه واحداً، و : يقول
  .، الن اجلد اعم من األب، فكل جد اب، وليس كل أب جدا"أجداده"له آباؤه، مكان قو: القافية لقال

  "تزعم الشمس أنها أرآده  ه إياهاستُل ضاحكَت كُلما"

ماؤها : اي كلما استل هذا السيف، ضاحكته أنوار فرنده، تدعى الشمس أا أرآده، وأرآد الضحى
. لسيف، وأراد أا أرآده من أجلها، اي من أجل اإلياةالشمس تدعى إا من ماء هذا ا: فيقول. ورونقُها

  .مجع ريد، وهو الترب واملثل، واألول أسبق: وقد جيوز أن يكون األرآد هنا

 "ادهِمثِل أثره إغم فقد  مثلُوه في جفنِه ِخيفة الفقد"
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نقش سواد، حيكي حلوا جفنه بالفضة، فهو حيكيه بياضاً وصقاالً، وعلى الفضة : يقول. فرنده: أثر السيف
أثره نقشا، فكأم إمنا فعلوا ذلك، ألم مل يصربوا عنه جلماله حني واراه الغمد، فصوروا عليه مثل 

  .خشية الفقد، اي خشية فقده: صورته، لئال يفقدوه البتة، هذا معىن قوله

  "فَارقت لبده وفيها طراده  يِهن ِفسوابقُ كُ فَرستنا"

كُن فيه، اهلاء : وقوله. خليل السابقة، اليت جاءته مع السيف، يف مجلة عطايا أىب الفضليعين هذه ا: فرستنا
اي فارقت سرج هذا املمدوح إىل سرجي، واللبد ليس بكلية السرج، : "فارقت لبدء". راجعة إىل الندى

، فكأا بعد اي ذكرها سائر يف االرض: "وفيها طراده"ولكنه طائفة منه، فكىن به عن كُله، ومثله كثري 
إن هذه اخليل تغيظ األعداء، وختشى احلساد، تعني على : وإن شئت قلت. يف طرا، وإن استراحت لدينا

  .النوب، فكأا غري منفكٍة من الطراد، وإن كانت مسترحية، الن ذلك عملها بالبقوة

    

سرت معه، وطاردت بني اي ِصرت يف جملة عبيده وعديده، فإذا سار إىل موضع : "وفيها طراده": وقيل
 وقد "عليها"بدل من : "فيها"و . يديه، فكأنه هو املُطارد عليها، الن ذلك بأمره ولطلب احلُظوة عنده

  .اي وفيها ما علمها من ِعلم املطاردة والعدو بفُرساا: "وفيها ِطرادثه"جيوز أن تكون 

  "في زماٍن كُلُّ النفوس جراده  ٍدمحوأحق الغُيوث نفسا ب"

اي زادتنا األيام بك إعجاباً، ولك استغراباً، وذلك الن واٍل يف زمان يأخذ فيه كل زاٍل اموال الناس، فهم 
وأنت تبدر مالك، فكأنك غيث تنبت هلم املراعي وغريك . كاجلراد الذي حيشك الزرع والربيع والبسر

  : أباهوهذا كقول ابن أىب عيينة يهجو املُهليب، وميدح . جراد يجردها

  وأنت جراد لست تبقي وال تذر  هتبلنا غيثٌ نعيش بن أبوك

"عدد رى الجسف اًأرب  يهم فعشته ي راههيمال يزادا ي" 

هي أربعون بيتاً، وهي عدد : يصف هذه القصيدة اليت مدح أبا الفضل، وأهداها إليه يف النريوز فيقول
فلذلك . ص عما عهده عليه يف جسمه، من أحواله يف تقلبه وتصرفهالسنني اليت إذا جتاوزها االنسن نق

  .اخترت هلذه القصيدة هذا العدد تفاؤالً لك بالصحة، واستكمال قوتك

كانت سن املمدوح حينئذ أربعني، وهي ترى اجلسم من استكمال القوة وبلوغ األشد أربا ال يراه : وقيل
  .دها كل عام آخذ يف التحويل ومنعكس إىل التحللفيما يزاده من السنني، بعد األربعني لنه بع

  : وله ايضا

  "وال خَفَراً زادتْ به حمرةُ الخد  وال أنسى عتاباً على الصد نَسيت"
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زادت به حمرة اخلد، ليشعر أن هنالك محرةً طبيعية : وقال. شدة احلياء، وهو من علل حمرة اخلد: اخلَفَر
وكذلك . ألن محرة احلياء عرض سريع الزوال، إذا زال احلياء زالتسوى احلمرة اليت يولدها احلياء، 

  .ذلك كحمرة اخلجل، وصفرة الوجل: مثلت به احلكماء األعراض السريعة االنتقال، فقالوا

  "أطالت يدي جيدها صحبة القعِد  روٍةصقليلةً قصرتُها ب وال"

 املرأة املقصورة املمنوعة، أراد قصرا بوصال :والقصورة. جعلتها قصرية، اي ضد الطويلة: قَصرا
  .وقصرية لغة يف قصورة. قصورة

واليد . اي اعتنقتها معظم ليلي او كله، فصحبت دواعي عقدها: "أطالت يدي يف جيدها صحبة العقد"
  ."فاغِْسلُوا وجهكُم وأيِديكُم إىل املراِفِق": كناية عن كُلية الذراع، كقوله تعاىل: هنا

  "فآفه عمِدي في دلُوقي من حدي  دٍةليم بي ال أقرينا تفإم"

وضرب . فغمدي متغري منقد، لكثرة حتريكي فيه وقلقي. اي بأين سيف ماٍض كثري الدلُوق من حدي
 .اي تنقلي يف البالد يشجيين ويرث بزيت. السيف مثالً لنفسه، والغمد مثالً جلسمه، والدلُوق مثال حلركته

  : وقد فسره بقوله بعد هذا

  "نجائب ال يفكرون في النحس والسعِد  يزلني وميشأيامي وع تُبدُل"

 "ودن الأجاز القَنَا والخوفُ خير م  ودةٌوٍم مم دار قزهجلم تُ إذا"

 رماحهم، اي هؤالء الفتية إذا مروا بقوم ال يودوم، فراموا صدهم، حاربوهم، فأجازم الطريق
رهبوت خري ": اي ألن تخلف خري من أن تود وترحم، كقوهلم يف املثل السائر. "واخلوف خري من الُود"

  ."من رحموت

  .اي إذا فَِرقوك فرقا يكون ذلك الفَرق خرياً من حبني: "أوفرقا خرياً من جبني": ومن أمثاهلم

  ."أخيفوا الناس وارعوا الكأل": وهذا كقول دويد بن نهد يف توصيته لبنيه

، ما يدل على هذا "إذا مل تجزهم دار قوم": أجازهم القنا إياها، فحذف املفعولني، ألن يف قوله: واراد
يوم تبدل ": احملذوف، إذ دل األول على الثاين، والثاين على األول، فاستجيز احلذف فيه، كقوله تعاىل

  . اي والسماوات، فحذف الثاين الذي هو األول املذكور يف املعىن أوالً"األرض غري األرِض والسموات

  "فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعِد  هاتركالربيع العيس من ب كفانا"

    

اي كان : كفانا الربيع العيس: اي كُفينا حداء اإلبل برعد الربيع، النه قام هلا مقام احلُداء بصوته، وقيل
. اي رعت: فجائته: ولو عدد للربيع أيادي غري الرعد كما قال، لقال. ا وحداؤهامنه رعيها وشر
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أحسنت إليك فوهبتك ألفا، فهبة : فبني كيفية الكفاية، كما تقول: "فجاءته"وإمنا قال . وشربت؛ وجاءته
داء إال  مجلة يف موضع احلال اي جاءته غري سامعة ح"مل تسمع حداء": وقوله. األلف تفسري لإلحسان

  .الرعد

وال يكون الرعد الذي ال يسمع هو اجلوهر . رعدت السماء ترعد رعداً: مصدر من قولك: والرعد هنا
واحلداء عرض، .  ألن ذلك ال يسمع بذاته، إمنا يسمع صوته"ويسبح الرعد حبمدِه": املكىن يف قوله تعاىل

  .فمقابلته بالعرض أوىل، وهذا دقيق فتفهمه

 "ِبِسبٍت في إنا من الورد كَرعن  ما استَحين الماء يعرض نفسهإذا "

يصف ما أمطرم به السماء من املاء، وأنبتت هلم األرض من الربيع، يف مضيهم إىل أىب الفضل، ملكان 
كل جلد مدبوغ : والسبت. بركته، وأن العناصر تعظم شانه، وتعلى مكانه، فتسقى رواده، وترعى قُصاده

:  هو املدبوغ بالقَرظ خاصة، وهو يلني اجللود وحيسنها، حىت تشبه العرب مشافر اإلبل ا، فيقول:وقيل

فكأن اإلبل . إذا مرت هذه اإلبل ذه السيول اليت غادرا هذه الغيوث، ظلت كأا تعرض نفسها عليها
الورد او ما يشبه الورد، من إلحلاح املياه عليها، بعرضها أنفسها، وقد أحاطت ا رياض . مستحية منها

فهي تدخل أكارعها فيه؛ وتغمس مشافرها يف تلك املشارب، متقنعة . ضروب األزاهري، وأنواع النواوبر
  :  ها هنا مشافرها، كقول طرفة"بالسبت"وإمنا عىن . من إفراط احلياء، بذلك الورد النابت

كقرطاس الشآمي وِمشفر ح  وخَدردكسبت اليماني قده لم ي 

غَسل املاء املستنقع يف األرض أخفاف اإلبل من الطني، حىت عادت كالسبت يف نقائها، وأنبتت : وقيل
  .بعرض نفسه يتراءى يف إناء من الورد، واألول اوىل: حافات الغدر زهراً، فكأن املاء

"أرمدت اجفانه كَثرةُ الّثرمِد فما  فَتى فَاتَِت العدوى من الناس عينُه" 

كثرت العيوب يف الناس، : فيقول. رمد مثالً للعيوب املُعدية، ألنه داء رمبا أعدى كاجلَرب وحنوهضرب ال
، توطئة لذكر الرمد "العني"وقصد منه . لكنه سلم هو منها، فلم تعدِه، لشرف عنصره، وصفاء جوهره

  .الذي جعله مادة القافية، وحسن ذلك ما ذكرت لك من طبيعة الرمد يف العدوى

  "بمنشورِة الراياِت منصورِة الجنِد  داعى الير ألوان الليالي عليغ"

وملا كان النار إمنا توقدها هذه الكتيبة، . اي يوقد النريان يف معسكر هذه الكتائب، فيغري من سواد الليل
ة، فهي الفاعلة على جعل التغري هلا، إذ هي الفاعلة اجلقيقة، والنار وإن كانت مغرية، فإا مفعولة للكتيب

إذا ارتقبوا صبحاً رأوا قبل ضوِثه كَتاَِئب ال يردي : فافهمه. القصد األول، والنار الفاعلة على القصد الثاين
الصباح كما تردي اي يتوهم العدو املغزو بتلك النار صبحا وهو يترقب حقيقة اإلصباح، فتوافيهم هذه 
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إن : وإن شئت قلت. عل الكتائب أسرع من الصباح عدواًالكتائب مكان الصباح الذي ارتقبوه، وج
ال يردي ": جميء الصباح غري جميء الكتائب، ألن جميء هذه مشي، وجميء الصباح طلوع، فلذلك قال

  ."الصباح كما تِردي

  "من الكُثر غاٍن بالعبيد عِن الحشد  اذٍفإذا ما عدن في متَقَ يغضن"

اي بعوثك املتوجهة للغارة على عظمها وكثافتها، إذا عادت إىل معظم . دنينعِدمن فال يوج: "يغضن"
جيش يقذف بعضه بعضاً، لكثرم : "متقاذف"جيشك، غاضت فيه كما يغيض النهر يف البحر، و 

  : والتقائهم، كقول الراجز يف صفة خصب وإبل

أرعيتُها أكرم ععودا  وداوٍد عسم و عامربحيثُ يدع  

  . هذان الراعيان يف طول هذا املكان واكتماله، حىت ينادي كل واحد منهما صاحبهاي يتقاذف

وأن . فقد استغىن م عن احلشد، للقُرىب. اي أن هذا اجليش متألف من عبيد ابن العميد: "غان بالعبيد"
؛ فهذا مما يقوى القوم اتمعون: وقد قال أبو زيد احلشد. يكون امسا أوىل، ليطابق العبيد، الن العبيد اسم

  .فيه االمسية

  "فَهن عليه كالطرائق في البرد  حثت كُل أرٍض تُربةً في غُبارِه"

    

الثوب املُوشي؛ وطرائفه خمتلفة األلوان؛ اي فهذه الكتائب شىت املطالب؛ بعيدة املذاهب، فهي تطأ : البرد
فكل أرض تؤها ختتفي من . ن بياض وسوادلبعد مرامها؛ ارضني خمتلفة أنواع التراب؛ اختالفاَ لونياً؛ م

غبار هذا اجليش بتراا؛ فيكسب بذلك ألواناً خمتلفة؛ حبسب أنواع التراب؛ لكل نوع ولون؛ فكأن الغبار 
  .برد؛ وهذه ألوان فيه

  "أرى بعده من ال يرى مثله بعدي  شريك في السرور بمصبحي وكُل"

 من أهلي يف السرور يف رجوعي وتصبيحي له؛ عند رؤيته أوانُ صباحي؛ اي وكل مشارك يل: مصبحي
ما أقنانيِه لقاء هذا املمدوح من الثروة فإين مع ذلك كله منفرد دونه بأثرٍة؛ وهي رؤييت هذا املمدوح الذي 

يقول؛ فأنا أكره أن أنفرد بنوع من انواع املَسرة دوم؛ فإذا أنا أبت إليهم . ال يرى هو بعدي مثله
وا من ال نظري له عندهم كما أرى أنا اآلن من ال نظري له، فاستووا معي فيما نلته من الغين ورأوين، رأ

  : وأدركته من املُىن، أال تراه يقول

  "ييرني أهلى بإدراكها وحدي  ينكنتُ المنى غير أن وقد"
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ىل شرياز، مث األوب إىل وإمنا كان يريد التمادي إ. وهذا كله اعتدار إىل أىب الفضل يف إيثاره الرحيل عنه
  .أهله

  : وله ايضا

  "ِلمن نأتْ والبِديُل ِذكراها  بديالً من قَوءلتي واها أوِه"

أنا متوجع لفراقها : فيقول. كلمة استطابة واستزادة: وواه. كلمتا توحع مبنيتان على الكسر: أوِه، وأوِه
ملن نات ":  حىت بليت بفرقة الزوال، وقولهبعد استزاديت وصاهلا واستطابيت إياه، مل أقنع جر الدالل،

هي . ، او ذكراى إياها بدل مثها"والبديل ذكراها" اي أعىن اليت بانت ذا التوجع "والبديلُ ذكراها
  .مفقودة اي ذكراها لدي موجودة

  "وأصُل واهاً وأوٍه مرآها  امن ال أرى محاِسنها أوِه"

؛ "وأصل واه واوه مرآها". ا التوجع والتفجع لفقدي رؤية حماسنهااي غنما أرجع هذه الكلمة اليت معناه
وذلك اين رأيتها فهويتها، ووصلت فاستطبتها . إمنا كان سبب استطابيت إياها، وتوجعي بنواها،رؤييت هلا

  .ونأت فتأوهت هلا

  "تُبِصر في ناظري محيأها  اهطاَلما خَلَوتُ ب شاميةٌ"

الوجه اي هذا احملبوبة شامية . وناظر العني؛ إنساا واحمليا. شام وشأم: يقال.  الشاممنسوبة إىل: شامية
  .خلوت ا طويالً، فاستمتعت بوصاهلا، واستكثرت نواهلا

 "اقبلت به فاه وإنما  فقبلت ناظري تغالطُني"

ت ترى فاهاً فكان. اي كانت تنظر إىل عيين، فشخص هلا صورة وجهها يف ناظري، والفم جزء من الوجه
يف جملة وجهها املرئي يف ناظري، فكانت تقبل الناظر مريةً أا تريده، وإمنا كانت تريد فاهاً، فتقبله 

  .بالناظر، كما كانت يف املرآة الن الناظر عضو جملُو، فتشخص فيه الصورة، كشخصها يف املرآة

  "ولَته ال يزاُل مأواها  زاُل آويةًال ت فَلَيتها"

أويت املكان، وأويت إليه، وذكر آوية، وكان احلكم آويته : يقال.  ليت صورا ال تزال آوية ناظرياي
  .ذهاباً إىل الشخص او الشكل اي وليت الناظر ال يزال مأوى هذه الصورة

  .وهذا البيت مشتمل على قضيتني، ترجعان إىل قضية واحدة، الن التمين األول هو التمين الثاين

  "وهن در فذُبن أمواها  ائرةٌالحموُل سو لَقيننا"

واحلُكول سائرة ن اإلبل مبا عليها من اهلوادج، وهن دراري، وهن درارس، . يعين هؤالء الظُعن: لقيتنا
وال بد اعتبار . وأراد مثل الدر؛ فبالغ احىت جعلهن الدر نفسه. قد رقت بشراتهن وصفت، فهن كالدر
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  .كون درا، الن الدرمجاد؛ وهي حسوان ناطق ألن ال ي"مثل"

فلما كانت دموعهن كبشران اليت شاكت الدر، . اي بكني ملا سارت ن اإلبل: فذُبن أمواهاً: وقوله
  : رقة وصفاء، ظننتهن دراً ذائباً، وهذا كقوله هو

  بشراًرأيتُ أرق من عبراتها  فكنت إذا رميت بمقلتي أوفى

  .وب على احلال، وإن كانت األمواه جوهراً فقد يكون اجلوهر حاالًمنص: امواهاً: وقوله

. قد يكون خربا ماال يكون صفة:  قال"العجب من بر مررنا به قفيزاً بدرهم"حكى سيبويه عن العرب 

  . ومثله كثري"هذه ناقةُ اِهللا لَكُم آية"ويف الترتيل . هذا بسراُ أطيب منه رطبا: يعين باخلري احلال؛ وقال

  .لكن ادعى أن اجلملة قد عادت ماء مبالغة.  وإمنا يعين دموعهن"ذُبن": الوق

    

  "تَكُوس بين الشُّروب عقراها  تْعبرت هجمةٌ بنا تزك او"

وقيل أوهلا األربعون؛ إىل . فقيل ما بني السبعني إىل املائة. القطعة من اإلبل، قد اختلف يف عددها: اهلَجمة
متر بنا إبلها فنعرقبها للضيفان، حىت تكوس اي متشي : قراه األضياف، فيقوليصف شربه و. ما زادت

  : قال األعور النبهاين يهجو غسان السليطي. على ثالث وقيل تزحف على ركبها

 ِيرفرقٌ منها وكاس عق رغا  ولو عند غسان السليطي عرستْ

 وساجد وسجود، وجيوز أن يكون مجع جيوز أن يكون مجع شارب، كشاهد وشهود،: "الشروب"و 
لكن أن يكون مجع شارب . شرب، الذي هواسم جلمع شارب عند سيبويه، ومجعنا لع عند أىب احلسن

أوىل؛ ألنه إن كان اسم مجع على مذهب سيبويه؛ فجمع اسم اجلمع يف القلة كجمع اجلمع، من حيث 
 على رأي أىب احلسن، فجمع اجلمع قليل، ال وإن كان الشرب مجعاً. كانا مشتركني يف الداللة على اجلمع

. حيمل سيبويه صيغة اجلمع عليه ما وجد عنه مندوحة، إمنا يقر جبمع اجلمع إذا مل جيد سيبالً إىل غري ذلك

 إىل انه مجع رهن؛ كسجٍل وسجل، وسقْف "فَرهن مقبوضة"ومن مث ذهب الفارسي يف قراءة قرأ 
. مجع رهن: مجع ِرهاٍن، وِرهان: لته، كراهية أن حيتاج إىل أن يقول إن رهناًوسقُف، واستجاز هذا على ق

مجع شارب، أوىل من كونه : "شروب": فلهذا قلنا غن. وإمنا ذلك من أىب على فرار من مجع اجلمع
  .شرب، فافهمه

  "كما تَقُود السحاب عظماها  انمستَحسن الكالم لَ تَقُود"

آثره، وامتثالنا مفاخره، لقنتنا مستحسن الكالم فيه، وفادته لنا، كما يقود السحاب اي إذا اعتربنا م
  .سحاباً
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  "لم يرضها أن تراه يرضاها  ِهائلنه لفِضنتْ خيلُ لو"

اي لو شعرت خيله انه إمنا يعدها للهبة، وإنه إمنا يهب منها اخليار املرضية؛ مل ترض هذه اخليل أن برى 
  .راضياً، الن مارضي منها موهوب آلمله، ومبذول لسائلهعنها 

  "ثُم تُزيُل السرور عقباها  هرائنه كَتَسر طَربات"

اي إن الكرائن ذا غينه أطربنه، فوهب لَهن، وسرهن . العود: والكران. مجع كَرينة وهي املغنية: الكرائن
هن للشروب فيأسني لفراقه، فتزيل عقيب الطرب سرورهن مث جتاوز الطرب ذلك احلد فيهبهن مجيع. بذلك

 بتحريك العني ألنه مجه "طَرباته" راجعة إىل الطَّرباتز وكان حكم "عقباها"واهلاء يف . هلبته إياهن لنداماه
  :  امساً، لكن الشاعر إذا اضطر سكَّن مثل هذا، إلقامة الوزن، أنشد الفارسي"فَعلَة"

  خُفُو قاً ورقضاتُ الهوى في المفاصل  هبلاء قشودن أحر عذك أبتْ

 "ااهنثا ومزيره عٍةقاِط  ِولٍةولوبٍة موهم لكُِب"

  .ندم ملن حصلت عنده، ممن ليس ِنده. "قطعها الزير واملَثىن"أنينها لفقده، و : "ولولتها"

  " جوِد كفِّ األمير يغشاهامن  ي زيٍدذاِة فقتَعوم عوم ال"

زبٍدك اي مزِبد، ليس على الفعل، ألنا مل نسمع زبد، وإمنا هو على النسب، اي ذو زبد، كما ذهب إليه 
  .اي هذه املوهوبة حمتقرة يف مجلة عطائه كاحتقار القذاة يف معظم التيار. سيبويه

 "اانتشى خلةً تالفاه إذا  ال تَِجد الخمر في مكَارمِه"

ها اخلمردقبل اخلمر، وال خلةً تس اي كرمه طبيعة، فسواء عليه صحا او سكر، ال يقع يف كرمه تقصري .

  : وهذا كقول البحتري

  لقلنا كريم هيجته ابنةُ الكَرِم  من قبل الكئوِس عليهم يكرم

  .سكر: "انتشى"لغة، و وهذا مطرد يف ال.  فحذف إحدى التاءين، كراهية اجتماع املثلني"تتالفاها"وأراد 

أريحيت تُصاحب ون أدناها  هالراحد فتسقُطٌ الراح  

يتكرم ا اللئيم، ويزداد كَرما ا الكرمي فهي على كل حال توجد مزية مل توجد قبلها، : أرحيية الراح
 توجد فيها فكيف أن. وأرحيية املمدوح طبيعية بالغة غايةً تكون أرحييةُ السكر مقصرة عن أدىن منازهلا

جتمعت يف فُؤاده جوهر، والدهر عرض، وال يكون اجلوهر جزءاً من العرض، "مزية مل تكن من قبلُ؟ 
  : وقد بني ذلك قوله. ولكن استعاره له صنعة واقتداراً

 حد مفرقِه حسامي لَدمى  ولو برز الزمان إلى شخصاً
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تجمعت يف فُؤاد ". وحسن ذلك قولُه. اد مطية اهلمةوملا جعل له فؤاداً استجاز أن جيعل له مهة، ألن الفؤ
  .الدهر منها واحدة، ويضيق عما سواها

    

  "أوسع من ذا الزماِن أبداها  نٍةأزما بأتى حظُّه فإن"

اي فإن أتى حظ هذه اهلمم اليت ال يسع فؤاد الزمان منها، إال واحدة بأزمنة أوسع من هذا الزمان، أبدى 
: وقوله. "جدها":  هنا كقوله"حظها"و . لك اهلمم، اليت ال يبديها إال أن يضيق الزمانُ عنهااملمدوح ت

  .، بعد أن حيتكله الوزن؛ ألن اجلمع أبلغ من الواحد"بزمان":  أحسن من قوله"بأزمنٍة"

 "أحياُؤها بموتاها تَعثُر  وصارِت الفيلَقَان واحدةً"

أحيائها "واهلاء يف . صارت الفيلقان فيلقاً ال ختالطهما، حىت كأما احتدنااي فيلقا واحدة، وإمنا : واحدة
  .عائدة إىل الفيلق الواحدة: "وموتاها

  "ينظرها الدهر بعد قتالَها  اة والمقَتلُها الكُ يعجبها"

  .اي إذا قَتل الفارس فارساً أعجبته ذلك، مث ال يلبث أن يتاح له فارس آخر يقتله

"دارت النيراتُ في فلٍكو  اها تسجدها ألبهأقمار" 

 فهي "أقمار"وكال هذين القبيلني . ذات املعترك، حيث التقت األمالك واألبطال األجناد: عىن بالفلك هنا
  . يعين امللك"تسجد ألاها"

  "المثني عليه الوغي وخَيالها  هالح بالفارس المتقي الس"

  : السالح ال يؤثر فيه، بل هو املؤثر فيها كقول اآلخريتقي به السالح، ألن 

وبلُقُ الالبسينهفوقَ الدروع لدِفع ذلِك  م  

اي إن أفئدم أوقى هلم من دروعهم، ألا أثبت صيانة، وأنشد منها حصانة، وثىن اخليل، ألنه أراد خيله 
: ال بعض األوائل، من احلكماء األفاضلولذلك ق. وخيل عدوه، ألن احلرب إمنا تقوم بطائفتني متضادتني

  .احلرب حينئذ ذو طبيعتني متضادتني، اي قوامها ذلك فان بطل أحد الضدين بطل احلرب

  "في الحرب آثارها عرفنَاها  ا يدهيائهأنكرت من ح لو"

  . اآلثار هلافلو أنكرت يده ذلك لعرفنا أن هذه. ذهب قوم إىل أنه يِجلّ عن الفخر بتأثريه يف عداه

والذي عندي أن آثار مفاخره يف العامل ِحسان، وذلك بإغناء فقري، وافتكاك أسري، وبث فضل، وإقامة 
  .عدل
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قلو أنكرت . ألا إمنا هي إفساد جواهرهم، وتغيري ظواهرهم وبواظنهم. أما آثاره يف عداه فقبيحة الصور
  .ا، ألنه يؤثر يف العدي هذا التأثري إال هييده هذه اآلثار، حياء من قبحها، لعرفنا حنن أا هل

  "وناقع الموِت بعض سيماها  اهوكيف تَخفي التي زيادتُ"

: عىن بناقع املوت. يعين يده، اي وكيف ختفي آثار هذه اليد، اليت سوطها وناقع املوت جزء من سيماها

إذا كان هذا بعض سيماها، و. السوط وذلك أنه يضرب بالسوط، ويقتل بالسيف: السيف، وبالزبادة
  .ونتيجتها الضرب والقتل، فما الظن بكلية سيماها

"وحِد اهللا  كالعاِبدين آلهةً الناسةُ كالمبدوع"  

فمن أمل غري هذا امللك، مل يستغن بواحد عن آخر، مع ما : يقول. ال تغين عبادها، واهللا يغين عباده: اآلهلة
  .له كفاء، وأغناه، عمن سواه، كما يفعل ذلك بعبده اإللهينتج له ذلك من قلة الغىن، ومن أم

  : وله ايضا

  "دون السالج الشُّكُل والعقُُل  هدين لامعدد الوفُود الع"

اي ال يقصد احملاربون، ألنه ال يطمع فيه أحد، فلذلك ال يعد له السالح، وإمنا يقصده اآلملون، فعددهم 
ووفد العرب امنا بغيتهم ذلك، فهم يعدون . نه اخليل للحرب، واإلبل للديةالشكل والعقل، ألم يسألو

  .الشكُل والعقُل، ثقة منهم بته هلم يسألون

 "او بِقيتُها او البدُل هي  تُمسى على أيدي مواهبِه"

ياه بقول العرب يف وقد اجاد أبو الفتح يف متثيله ا. اي أن مواهبة مستبدة خبيله وابله، ال مطمع لإلبقاء فيها
  ."وِضع على يدي عدل". الشيء إذا استبد به أمر ما، فلم بك ابتزازه منه مطمع

أن يهب جوده خيله، وخيار ابله ألوائل الوفود عليه، وما بعدها يف املرتلة، وهي البقية، ملن : ومعىن البيت
  . أعطى بعدها العني والورقحىت إذا مل يبق من خيله وال ابله شيء. يفد يعد الوفد األول

    

: فاذا كان امساً كان مبرتلة البديل، قال سيبويه. اسم وقد يكون ظرفاً يف غري هذا الوضع: والبدل هنا

إن بدلَك زيد، : وإن جعلت البدل مبرتلة البديل، قُلت: قال. أن بدلَك زيداً، اي إن مكانك زيداً: وتقول
 فجعل األلف والال عوضاً من اإلضافة، ألن كل واحدة منهما للمعرفة "دلُهاأوب": وأراد. فلِحق باألمساء

 حتكُما على الصنعة، وتأنقاً يف البالغة، وليشعر أنه إمنا وازى به قول العرب فيما "أيديا"وجعل للمواهب 
  ."وِضع على يدي عدل": ينسب منه

 "إليه ينبتُ األسُل شَوقاً  يشتاقُ من ِيده إلى سبيٍل"
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يشتاق إىل يده، حىت أن األسل ال ينبت إال ليباشر راحته، فيروي : املطر، كناية عن العطاء، يقول: السبل
. وإن شئت جعلت حظ األسل من نائل كفه، ما يسقيها من الدم. بنائلها كَريه بالسحاب، بل أكثر

الً من أجله، وهو يسميه سيبويه وشوقاً مفعو. جعله يف موضع الصفة لسبل: شوقاً إليه ينبت األسلُ: وقوله
  .عذراً لوقوع األمر

 "ُلِمن تَقِْبِيله بلَ بالناِس  فإذا حمى أرٍض أقام بها"

وحصى . اي إذا حل حبصى أرض، قبله الناس بني يديه، حىت تبل أسنانهم اي تقبل وتنعطف إىل الباطن
 للفعل املضمر، ألنه إذا أقام به فقد تفسري: "وأقام ا"اي إذا حل حصى أرض . منصوب بفعل مضمر

  : فباأناس، فحذف الفاء للضرورة، وهو كثري يف الشعر، أنشد سيبويه: حله، وأراد

 بالشر عند اهللا ِمثالَن والشر  من يفعل الحسنات اهللا يشكُرها

مجع بينه  راجعة إىل احلصى، الن احلصى يؤنث ويذكر، وكذلك كل "ا"واهلاء يف . اي فاهللا يشكرها
 عائدة إىل االرض ألنه البد يف الفعل من مضمر يرجع إىل "ا"وال تكون اهلاء يف . وبني واحده اهلاء

  .املفعول، اال أن يحذف لضرب من االستخفاف، كما قد بني سيبويه يف غري موضع

 " ضربت هنداًزيداً": ولو كانت اهلاء راجعة إىل األرض، ومل تعد إىل املفعول الذي هو احلصى، لقلت

وهذا ال يقوله أحد، البد يف الفعل الظاهر من ضمري ملفوظ يه او . "ضربت زيداً ضربت هنداً"مريداً 
: حمالً على التذكري، والعرب تقول: "من تقبيله": وقال. مقدر، يعود إىل املفعول املنتصب بالفعل املضمر

  .شجر أخضر، وخضر، وحصى أسود وسود

  "إال إذا ضاقت بك الحيُل  هك تعرفُتَلقَ أفر من ال"

من عرفت أنه أثبت منك فراسة فال تعرض له ما وجدت عن لقائه : خياطب بذلك لوهوذان، يقول له
فإذا ضاقت بك احليلُ ومل جتد . يعظه بذلك، وكأنه مستهزئ به. مندوحة، وال حتاربه ما أمكنتك مساملته

  .بدا من لقائه، فقد استحققت املعذرة

وحسن وضع الصفة هنا موضع . صفة موضوعة موضع االسم اي رجالً أفرس منك: وقوله أفرس منك
مجلة : وتعرفه. وأيضاً فإن منك مناسب لالضافة، واملضاف اسم. "منك": االسم، ألا قد تقوت بقوله
  .ال تلق رجالً أفرس منك، معروفاً لديك: يف موضع الصفة، كأنه قال

 "وازلُفإذا أرادوا غايةً نَ  ا طَلَبوافَوقَ السماء وفَوق م"
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حبث ال ميكن مزيد إىل فوق، فإذا أرادوا غاية ما غري تلك الغاية، . اي رتبتهم يف أرفع الغايات من الرتب
وقد قال . نزلوا إىل األسفل منها، اذ ال متكن غاية إىل فوق، ألن مراتبهم يف أسىن الغايات وأرفع النهايات

  : عىن بعينههو يف هذا امل

  فقلت نعم إذا شئت استفاال  رياثُّهل يبلعك ال وقالوا

  : وله ايضا

 "دفي ِخاللها قاص فجئتنى  ليس كما ظن غَشيةٌ عرضت"

لعل مرسلك إىل أيها اخليال، : فقال. كان أبو الطيب توقع أن يلومه حمبوبه لنومه بعده، وحملمه خبياله فيه
ىن أنت يا خيال كذلك، ليس كما ظننتماه، حاىل أشد من أن أنام عليها، وامنا هي ظن أىن نائم، أوخلت

فإن الباشق يغشى عليه، وليس من شأنه أن ينام فال أحلقن منكما مالماً، ألين مل أخل حبق العشق . غَشية
وعيادة اخليال . شيةوامنا كنت مخال به لو منت، فجئتين يف خالهلا قاصداً، اي يف خالل تلك الغ. إذا مل أمن

اياه يف تلك احلال، أبلغ وأعرف من عيادته اياه يف حد النوم، ألن املغشى عليه مبرتلة امليت، والنائم قد 
يدرك أشياه كثرية مما يدركه اليقظان، كالضحك واالحتالم وغري ذلك وما علمنا أحداً من الشعراء ذكر 

  .أن حياالً أمل به يف غَشية اال هذا

    

:  إال أن من العرب من يقول"قاصداً" يف موضع نصب على احلال، فكان حكمه على هذا "قاصد" .وقوله

  . يف حال الوقف"رأيت زيد"

  : قال

ٌأهي مجنبي كأن شَترعلى الدفِّ إبر  د ل القينعج  

  : وأنشد الفارسي لألعشى

 ممن كل حي عص وآخذُ  إلى المرء قيس أطيُل السري

 يف موضع رفع على البدل من التاء اليت يف خلتين، ألن املخاطب ال يبدل منه للعلم "قاصد"وال يكون 
وقد أثبت ذلك غري دفعة يف هذا . "بك املسكن مرت"وذلك مل جيز سيبويه . مبكانه، واألمن من التباسه

  .الكتاب

 "نُوناً بدالِه الحاِئد أبدَل  إذا المنَايا بدتْ فَدعوتُها"

أبدل ": إن املَنايا إذا املت فإمنا قوهلا ودعاؤها: ى وهو ذان يف حماربته فنا خسرو، مث عذره، فقالسفه رأ
وليس مقال، ألن املنية ليست بنوع ناطق، امنا .  وهو اهلالك"حائناً" "احلائد"اي صري : "نوناً بدالِه احلاِئد
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ن، إذا مات، يذهبون إىل انقطاع احلرارة ولذلك قالواك برد فال. هي عدم حرارة الروح، وذلك عرض
 الذي حييد عن املوت، إذا وافاه حينه، مل يغن "احلائد": وإمنا أراد أن. احليوانية، لكن استعار القول للمنية

  .عنه حيده

"ناَب رأوك لَوكتةًلما ب  يأكُلُها قبَل أهله الرائد"  

هزمتك طالئع عسكر فنا خسرو قبله، ومل ينتظروا يك : الذي يطلُب الكأل للحي، فيقول لوهوذان: الرائد
معظم اجليش، احتقاراً لك، واوناً بك، وإكراما لكوكب اجليش، فكنت كالنابتة احملتقرة املستصغرة اليت 

: "نابتة"و . يأكلها الرائد قبل أهله؛ ال ينتظرهم ا، وال يدعوهم إليها، احتقاراً لقدرها واسترتاراً خلَطَرها

وحسن ذلك، ألا قد قويت باجلملة اليت بعدها، فضارعت االسم ذه . أقيمت مقام املوصوفصفة 
خاله نابتة وحشية، او : وإمنا اراد. هذا مذهب سيبويه. الصفة، ألن املوصوفة يف األصل إمنا هي األمساء

  .نبقة، او حنو ذلك

  "يحيد عن حابٍض إلى صارد  لةٌرسام مهومتٍق والس"

إن اإلنسان ال ينفعه : يقول. النافذ: والصارد. السهم الذي يقع بني يدي الرامي من ضعفه: احلابض
احتسابه، وال يقيه احتراسه، فرب متق للموت يف احلرب وقد أرسلت السهام، فنفر عن احلابض، ولو 

  .وقف له مل يضره، ويعدل إىل النافذ، فيقتله، وهو يف كل ذلك مصرف بيد القدر

  :  ايضاوله

  "فؤاده يخفقُ من رعِبِه  قَضى حاجته طالب فَالَ"

إن املوت قَدر حمتوم، وقضاء جمزوم، وسواء فيه الشجاع، واجلبان الفزاع، فإذا كان األمر كذلك، : يقول
 فمن احلق أن يدعى على الطالب الشديد اهليبة، أال يظْفر من حاجته إال. فاجلازع ملوم، واجلبان مذموم

صفة : "طالب"و . يف موضع الصفة لطالب: "فؤاده خيفقُق من رعبه": واجلملة اليت هي قوله. باخليبة
  .وحسن ذلك، ألنه قد قُرن بالصفة، فضارع االسم. وضعت موقع املوصوف

والبيت مشتمل على الدعاء . "فؤاده": إن شئت رددا إىل طالب، وإن شئت إىل قوله: "رعبه"واهلاء يف 
  .كل من إذا رام اإلقدام، أورثه اجلنب اإلحجامعلى 

 "ِهبتي كُف ائرالس  حاشاك أن تَضعف عن حمِل"

وهو الرسول "اي حاشاك أن تضعف عن احتمال ما قدر الفيج بالنعي على احتماله؛ اي إذا كان الفَيج 
ه، وعادم رحلَه، فأنت أحجى جاء على احتماله يف كتبه، وهو متكلف مع ذلك ِرجلَ:  يقول"غبال قدميه
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  .باحتماله على ترك استهواله

  : وقال ايضا

  "وقيدِت اُأليُل في الِحبال"

 على اعتقاد ضمة جمتلبة للجمع، "أُيل"اسم للجنس، وأنث على معىن اجلماعة، وقد جيوز أن يكون : اُأليلُ
ه ووزنه وتكسريه، وما فيه من وقد أثبت األيل واشتقاق. ه يف دالص وِهجان"كما ذهب إليه سيبو

  ."باحملكم"اللغات، يف كتايب املوسوم 

  "وأوفَِت الفُدر ِمن اَألوعاِل"

 إىل أن بين متيم "فُدر"املَسان جيوز أن يكون مجع فَدور، فاألصل على هذا : شياه اجلبال، الفُدر: األوعال
  .يسكنون ثاين الضرب استخفافاً

  ."فاعل" بناء من ابنية تكسري "بفُعل"ر، كعائد وعود، ألن سيبويه قد اعتد وجيوز أن يكون مجع فاد

  "مرتَِدياٍت ِبقِسى الضاِل"

    

شبهها فب انعطافها بقسى العرب، وهي تتخذ من الضال وهو السدر اجلَبلي، ألفُه منقلبة عن . يعين قروا
. ؛ رجل من أصحاب ثعلب" بن ِدحيةجعفر"وذكر بعض متأخري أهل بغداد أنه وجد خبط . ياء

 مهموزاً؛ فاشتقه ذلك البغدادي حينئذ من الضآلة، وذلك ألن اجلَبلي منه أقل ريا ونعمة من "الضأل"
أضيلَ : "يعين إلراهيم بن السرى الزجاج"مث وجدته خبط ايب إسحاق، : املائي، وذلك قال البغدادي

وإمنا هو كتاب، فمحا . لهمز يف الضال، وال طريق إليهفإذا كان ذلك، فال أثر ل. أنبت الضال: املكان
  .البغدادي حيئنذ ضبط جعفر، وعول على خط أيب إسحاق

  "ولدن تحت أثقل األثقاِل"

 والقرون؟ قلنا "بأثقل األثقال"إنه عىن : فإنه مل يولد بقرن، فتقول: فإن قلت. القُرون: اجلبال، وقيل: قيل
ه مولود معها بالقوة، ألن نبتة القرون لألنواع املفطورة عليها، خلقة طبيعية، إن مل يولد بالفعل معها، فإن

  .فالبد من خروجها إىل الفعل

  "قَد منَعتْهن من التَّفالي"

اي تشابكت القرون على رؤس األيابل، حىت لو حاولِت التفايل، منعها اشتباك قروا من الوصول إىل 
  .رؤسها

  " في الهزالالَ تَشرك األجسام"
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اي أن القرون ال يلحقها مسن وال هزال، كما يلحق األبدان، ألا ليست متصلة بلحم ودم، وال هي يف 
ولو اتزن له أال يشرك األجسام يف السمن واهلُزال، لكان أقعد باحلقيقة، ولكن السمن . ذواا كذلك

   من صاحبه واهلزال، انتفى أن يشركها يف السمن، فاكتفى بأحد الضدين

  "رأين فيها أشنع األمثاِل  اللظتَلفتن إلى ال إذا"

  .اي إذا رأت األيابل ظالل قروا، استبشعتها وهالتها

  "زيادةً في سبِة الجهاِل  إلذِلن لقخُل كأنما"

كأن هذه القرون إمنا خلقت لتدل علي على ذلة األوعال، كما : فيقول. يعين القرون صاحبها ذليل
نان، وإن كان القرون لهخبة اجلهال: وقوله. وإمنا هو متثيل. لقت للقراي أن اجلهال : زيادة فس س

  .يتشاءمون كثرياً بالقُرون، ويكنون أحدهم بأىب القُرون

  "نَواِخس األطراِف لألكفاِل"

  .اي طالت القرون منها، حىت نخست األكفال بأطرافها

  "يكَدن ينفُذن ِمن اآلطَاِل"

يف القرون شعب تكاد : يقول. فرع: اإلطل وضع، واإلطل: وقد قيل. وإطل: اخلواصر، واحدها: اآلطال
 على رأي أىب احلسن، ألنه يرى "من"يكَدن ينفذن اآلطالَ، فزاد : وأراد. تنفذ اخلواصر، حدةً واعتراضاً

  .زيادا يف الواجب، وسيبويه ال يرى زيادا فيه

  .راد من اآلطال إىل اآلطال، اي من اليمني إىل الشمال وبنقيض ذلكوجيوز أن يكون أ

  "شبيهةُ اإلدبار باإلقْباِل"

يريد عموم قروا، لظهورها : اي يف وجوهها من حلاها ما يشبه إذناا، فقد تشابه القُبل والدبر، وقيل
  .بالتعطف عليها إىل أدناا

  "في كُلِّ ِكبٍد كَبدي ِنضاِل"

  .اي يف كل كبد أيل ووعل من هذه الوحش املقنوطة نصال. بد النصل ما بني عرييهِك

  "فَهن يهوين من الٍقالَِل"

  "مقْلُوبة األظالَف واإلرقَاِل"

  .اي هذه األيابلُ واألوعال يهوين من قالل اجلبال، وهي أعاليها، منعكسة أظالفها وأذناا على أجسامها

"نها سع ٍلفكَانالتَّرح بب"  
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  "تَشويق إكثاٍر إلى إقالِل"

: "فعن". اي أكثرنا من القنص حىت مللنا، وشوقنا اإلكثار إىل اإلقالل، فكان ذلك سبب الترحال عنها

 حينئذ من صلة املصدر، وما "عن"متعلقة بالترحال املقدر قبلها، وال تكون متعلقة بالترحال الظاهر ألن 
. "تشويق إكثار" اسم كان، ألنه معرفة و "سبب الترحال"مل يتقدم عليه، وجعل كان من صلة املصدر 

  .خربها، ألا نكرة، فالبيت مضمن

  .أكثرت، جئت بكثري، وأقللت؛ جئت بقليل فأما كَثَّرت وقَّللت؛ فجعلته كثرياً وقليالً: وقال سيبويه

 "يآللطَعنتَ بال آللًئا  ولو جعلت موضع اإلآلٍل"

اي لو جعلت مكان . برق: أل الشيء يؤلُّ أال. ؛ وذلك لربيقها ولَمعاا"ألة"وأحدا؛ . ، احلراب"اإلآلل"
  .احلديد واحملدد لؤلؤاً فعلت به من القتل ما يفعل احلديد، ألنك مؤيد منصور

    

اراد ولو جعلت أصحاب احلراب من جيشك صواحب احللي لقتلت ن عداك، ألن السعد : وقيل
 فأبدل اهلمزة إبداالً حمضاً، ليس على التخفيف القياسي، وإن "طعنت بالآليلء"واراد . البأس إمنا هولكو

وإمنا أبدل إبداالً كلياً غري قياسي، ملكان الوصل، ألن التخفيف القياسي يف نية . كان مثله يف اللفظ
وقد بينت . املخففة ال يوصل اواهلمزة املخففة ال يوصل ا، فكذلك املخففة اليت يف نية . التخفيف

. وإمنا اعدته لظرافته ودقته، وأنه ال يفهمه إال الدِرب. ذلك غري دفعة يف هذا الكتاب، ويف غريه من كتيب

  .فمن أنس به أحبه ووااله، ومن نافره قلنا فيه؛ من جهل شيئاً عاداه

  : وله ايضا

 "اِنزميِع من الِبمنِزلة الرب  مغَاني الشعِب طيباً في المغاِني"

فهذه املغاين يف حسنها مبرتلة : يقول. شعب بوان وكان يف طريقه إىل شرياز، مربه فأعجبه: يعين بالشعب
اي أن هذه املغاين أطيب املغاين وأعشبها كما أن الربيع آنق أرباع الزمن . الربيع يف أرباع السنة

  .وأخصبهل

 الزمان، أعىن الربيع يف مجلة األزمنة، وهذا من عجيب االقتران، جعل هذا املكان يف مجلة األمكنة مبرتلة
  .أعىن متثيله ملكان بالزمان

  "غَريب الوجِه والَيِد والِّساِن  ايهالفَتَى العربي ف ولكن"

وقيل؛ . بوان هذه؛ ي بالد فارس، وال عرب هنالك إال غُرباء، فكىن بغرابة األعضاء عن غرابة اجلملة
جه، أن ألوان العرب األدمة، واهل فارس بيض، وأما غربة اليد فقيل، إنه عىن به اخلط، وال غريب الو
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وأما اللسان فألم أعاجم، والتفسري األول هو الصحيح، أعىن . يعجبين، إمنا عىن به اجلود، واجلود للعرب
  .أنه ال هرب هناك إال قليل

 "ياِنق الأغاني أجابتها  إذا غنى الحمام الورقُ فيها"

اي أا أرض طيب ورفاهية، واعتدال هواء، فإذا غىن احلمام فيها، جاوبتها القيان طرباً إليها، اي أن أهلها 
  .ال يتركون اللهو

 "ياِنغنى وناح إلى الب إذا  ومن بالشعِب أحوج من حماٍم"

إىل البيان من احلمام؛ وجعلهم أحوج . اي أن أهل بوان أعاجم، ال يفصحون، كما أن احلمام كذلك
م أناسيمبالغةً وإفراطاً يف الكالم، إذ يوجد لغناء أهل بوان ترمجان، أل.  

  "وموصوفا هما متباعداِن  يتَقَارب الوصفان جدا وقد"

اي هؤالء األعاعم يف قلة االيضاح، وعدم االفصاح، كهذه احلمائمن وإن اختلف نوعامها فهما متباعدان 
  .ات اجلوهر، متقاربان يف عدمهما البيانبالنوع، وذ

وحيمل أن يريد أن اإلنسان يقرب املوصوف بوصفه له، حىت لكأنه حاضر، ولكنه يبعد لعدم إحاطته 
  .جبميع أحواله، وغرائب أفعاله

 "اِننَتَِفر من الب دنانيراً  وألقى الشرقُ ِمنها في ِثيابي"

. الشمس: والشرق. الطريق يف اجلبل: والشعب. ريق شريازيصف شعب بوان؛ وهي مدينة معروفة يف ط

يقال، طلعت الشرق، وال يقال غاب الشرق، فيعين أن شجر هذا املوضع أشب ملتف، ضيق اخلصاص، 
وهي الشعب اليت بني الورق، فإذا طلعت الشمس ختلت أظواؤها خالل الورق، مستديرة كالدنانري من 

لت الكف، فهمت بالقبض عليها حال ظل البنان بينهما؛ الذهب، يف الشكل واللون، إال أا إذا ح
وقد قدمت الفَرق بني تشبيهه إياها بالدنانري هنا، . واعتراض دون ما يف باطن الراحة من أشكال الضوء

  : وبني تشبيهه إياها بالدراهم يف قوله

 فوق البيض مثل الدراهِم تَدور  إذا ضوُؤها القي من الطيِر فَرجةً

  . للضرورة"دنانري" اراد من نفسها، وصرف "منها": وقوله. عن تفسري ذلك البيت

  "ويرحُل منه قلٍب جباِن  يحُل به على قلٍب شُجاٍع"

  .اي أنه إذا رأى أضيافه نازلني به، فرح فقويت ذاته وإذا رآهم راحلني ساءة ذلك، فضعف منه ما قوى

ألفئدة الضيفان، . وقد جيوز أن يكون ذلك. لب هذا املمدوحفعلى هذا القول، تكون الشجاعة واجلنب لق
اي أن الضيف إذا نزل به وهو زاهد يف احلياة، غري فرٍق من املوت، ملا حلقه من الكد واجلهد، فرأى ما 



ابن سيده-شرح املشكل من شعر املتنيب  191  

لدى أيب شجاع من خصب املكان؛ ولني أخادع الزمان، واخلفض واألمان، راقه ذلك، فأحب احلياة، 
  . كان عليهوكره الوفاة، بعكس ما

  "ِبكٍر او عواِن: ليوِم الحزب  هدعته ِبمفزع األعضائ من"

    

دعته هذه الدولة عضد الدولة، الن األعضاء إمنا تدفع عن نفسها : فيقول. مسته: ودعته. املستغاث: املفزع
د، دعته عضع أعضائها بالعفْزدهابالعضد، وهي حاملة اليد، فكذلك هذه الدولة، ملا وجدت مض .

دعوته زيداً، ودعوته :  اليت مبعىن مسيت تقول"دعوت" يف موضع املفعول الثاين؛ ألن هذه "مبفزع": فقوله
  .بزيد، كقولك مسيته إياه، ومسيته به

: وكذلك دعوته اليت جتري مجرى سميته، يعين إا تتعدى إىل مفعولني. قال سيبويه حني ذكر هذا النحو

يعين حنو اليت يف قوله . فإن أردت الدعاء إىل أمر، مل جتاوز مفعوالً واحداً: قال. ته إليهماكطما يتعدى مسي
 "أِجيب دعوةَ الداعي إذا دعان": وكقوله له سبحانه: "سواٌء علكْيم أدعومتوهم أم أَنتم صامتون"تعاىل 

وقد بني معىن هذا البيت . يدل من احلرب: "بكٍْر أو عواِن". اي إىل يوم احلرب. "ليوم احلرب": وقوله
  : بقوله

 "بغيِر ِذي عضد يداِن وليس  بعضِد الدولةَ امتَنَعتْْ وعزتْ"

تثنية "ال يديِن ِبهالك، مل يعِن : حكى سيبويه. إما أن يكون مها الكفني، وإما أن تكون القوة: اليدان
، فوضع االثنني موضع الواحد الدال على "اليد ِبهالك": وأراد. ، فنفي اجلارحتني؛ ولكنه نفي القُوة"اليد

الكثرة؛ فدلت التثنية من الشياع على ما يدل عليه الواحد الدال على الكثري أعين املنفي بال؛ ألن ذلك 
  .الواحد متفرق للنوع املنفي ا

 ونظريه قوله تعاىل يف وكلُّ رفِيقي كلِّ رحلْ: أنشد الفارسي للفرزدق. وقد جتيء التثنية تدل على الكثري
  ."فارجع البصر هلى ترى من فُطُور، مث ارجع البصر كَرتني": صفة السماء

فلو أمره . "ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حِسري". والدليل على ذلك قوله.  يف موضع كَّراٍت"فَكَّرتني"
و حسري، الن البصر ال تيحسر أن ينظر يف السماء كرتني فقط؛ فنظر مرتني، مل يرجع البصر خاسئاً وه

هذا تفسري الفارسي، بعد أن أعمل فيه إنعام الِفكر؛ وقدر ما فيه من . من مرتني، امنا يحِسر من مرات
  .وراء غلوة احلشر

"نَاصي كأنماِجم فب العالج مقطاِن  ديلدان ريش الحكَسى الب"  
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جرى الدم يف عناصيهم فاختضبت فامحرت، : يقول. عرخصل من الش: والعناصي. وامحر: ريش احليقُطان
مث متزقت شعورهم يف املُعترك وأطارا الريح على األرض؛ فكأن العناصي احملمرة املتمزقة ريش هذا النوع 

يف "و . وجعل الدم هو الذي كسا البلدان، ذلك ألنه لوال الدم مل يشبه العنصوة ريش احليقُطان. من الطري
  . ظرف يف موضع احلال، اي مستقراً فيها."العناصي

"كَ وكان وداثَابناَ عروف أنيسياِن  راهاءي حي له"  

تصغري إنسان، وهو أكثر حروفاً من مكربه، لكن تلك الكثرة مشعرة بقلة، فال غناء هلذه الزيادة : أنيِسيان
ال كاثرك ملك باثنني إال : و لفناخسر، فيقولفهو يدع. اليت فيه، ملا يلحقه من التصغري، ونقيصة التحقري

األوىل للتصغري : وأيضا فإما للتحقري. ، وكلتامها زائدة، الغناء هلما"أنيسيان"كانا كالياءين اللتني يف 
فلذلك قلت إما مجيعاً . حقيقة، والثانية ال تلحق اال مع ياء التصغري، فهي مبرتلتها يف الداللة على التصغري

 من شاذ "أنيسيان"و .  األخرية، وياء التصغري ال تكون أبداً إال ثالثه"أنيسيان"، ومل أعِن أن ياء للتحقري
  .التصغري

  : وله ايضا

 "اداكملك إذن إال ف فال  ِفدى لَك من يقصر عن مداكا"

"اكحيتمل أن يكون قعالً، وامساً"فَد .  

 "ااء لمن قَالَكبالقَ دعونا  ولو قُبنا ِفدى لَك من يساوي"

داخل يف : فدى لك ال أحد، وقاليه: فدى لك مساويك، لكان كقولنا: اي أنه ال يساويك أحدن فلو قلنا
  .ذلك

  "ولو كَانت لملكٍة ِمالَكاَ  ٍسِفداءك كلَّ نف وآمنا"

ع ملكه اي لو اشترطنا يف فدائك املساواة، ألمن كل احد أن يكون لك فداء، وإن كان ملكاً، ألنه م
  .وِملِْكه مقصر عن مساواتك

  "وينصب تحتَ ما نثر الشباكا  وداًب جومن يظن نَثر الح"

اي وفدى لك من أعطى وغرضه أن يستجر فائدة فاضلة بعطائه، مبرتلة القناص الذي يلقي احلَب للطري، 
 ليس جوداً يف احلقيقة، إمنا هو دعاء وقد نصب الشبكة حتته ال قتناصها فال ينبغي أن حيمد على ذلك، ألنه

  .إىل هلك
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وهذا مثل ضربه ملن طلب من الشكر أكثر مما يوجبه له نداه والشباَك مجع شبكة كرقبة ورقاب، ورحبة 
  .وِرحاب

  "فَتَقْطع ِمشيتي فيها الشراكا  وعين الشمِس نَعلي أتَتْركُني"

 شرفت وعظمت حىت عدت كأن عني الشمي نعلي؛ اي بكوين يف حاشيتك، واعتدادي يف صاغيتك،
فإذا فارقتك، كنت كمن مشى ذه النعل، فانقطع ِشراكها، فسقطت، فكان اختالل جزئها، سبباً لعدم 

  .كلها

كساين قصدك شرفاً، صارت به عني الشمس يل نعالً فإذا بعدت عنك، أخللت ببعض : وإن شئت قلت
ت الشراك الذي هو بعض النعل، فجعل الشرف كعني الشمس، ذلك الشرف، ال بكله، فكأين قطع

وجعل فراقَه لعضد الدولة املشى فيها، وجعل بعده عنه مبرتلة انقطاع الشراك، الذي هو سبب اإلخالل 
  : أال تراه يقول. بالنعل، ومل يتوقع يف كل ذلك إخالالَ كليا، ألنه كان مزمعاً للعودة إليه

  يعين على اإلقامةَ في ذَراكا  يالًه رحلُعاهللا يج لعلَّ

، ألنه جواب االستفهام، والكالم متضمن معىن "تقطع"نصب فيه : "فتقطع ِمشييت فيها الشراكا": وقوله
  .اي إن تتركين أسري وقد انتعلت بعني الشمس، قطعت ِمشييت ِشراك نعلي. اجلزاء

 ألن قَطع ِمشيتِه ِشراك "أتتركين"ال يكون عطفاً على وإن شئت رفعت على القطع، اي فإا تقطع، و
النعل، ليس داخالً يف حد االستفهامن ومعىن هذا االستفهام اإلنكار والتقرير، اي كيف تتركين على ما 

  .أنا به من الرأي، وأنت تعلم أن الذي أنا عليه من ذلك سفَه

  "اكاوأقتُل ما أعلك ما شَفَ  استشفيتَ من داء بداء قد"

: تشوقه إىل أهله أيام كونه بشياز، وأهله بالكوفة؛ والداء املُستشفى به من ذلك الداء: الداء املستشفى منه

فيقول أما اآلن حني أزمعت اإلياب إىل أهلك استشفيت من داء الشوق بفراق هذا امللك، . ِفراقه للملك
؟ اي أقتل ما أعلك اآلن؛ فراقُك أليب "وأقتل ما أعلك ما شفاكا". وفراقك إياه أعود عليك باألمل

شجاع، على أنه قد شفاك من شوقك إىل أهلك، فكان اشتياقك كاملرض، ومزاولتك هلذا امللك حني 
  .أزالت شوقك كاملوت املذهِب ألمل املرض، وهو أشد من امل املرض

أرى بصري قد رابين : له على طريق العموم، فيصري مثالً، كقو"وأقتل ما أعلك ما شفاكا"مث يخرج قوله 
  : وحسبك داء أن تصح وتسلما وكذا. بعد صحٍة

 فإذا السالمة داء ليصحني  ودعوتُ ربي بالسالمِة جاهداً

  : وموضوع بيت املتنيب أوىل
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  "وقد أنضى العذافرةَ اللكاكا  ن إالِرقالبخت ال يع وأن"

، ألا مبرتلة التأنيث، يف أا داخله على االسم بعد مجع بخىت، فحذفت ياء النسب يف اجلمع: البخت
: "العذافرة"أهزل و : "أنضى"و . يأتني العراق: "ويعِرقن". متامه، أال تراهم قالوا مثرة ومثر، وخنلة وخنل

. اجلمالُ ذاهبة وذاهبات: حكى سيبويه عن العرب. أخرب عن مجاعة ما ال يعقل بشكل الواحد. العظام

 هاهنا واحدة، الن ندى فَناخسر عنده، أعظم من أن يصفه بأن تستقل به ناقة "عذافرةال"وال أقول 
والقولُ . ناقة لكاك، وأينق ِلكاك: حكى سيبويه. األنيق الشداد، وهي اللِحمة أيضا هنا: واللكاك. واحدة

 الواحد؛ واأللف غري قان الكسرة اليت يف اجلمع غري اليت يف. يف هذا، القول يف ِدرٍع ِدالَص وأدرع دالص
ولو . وقد أعدت هذا القول مرارآ ألونس به املستوحش، فاين رأيتهم عند تفسريه هلم دهشني. األلف

  .فهموا كالم سيبويه، أنسوا إليه

. من اجلمع العزيز؟ إال أن له نظائر جمة، كعرق وعراق، وثىن ةثُناء: وفُعال. "اللُّكاكا": ورواه بعضهم

هو : قال. "إنا برآء ِمنكُم"وعليه وجه الفارسي قراءة من قرأ . ه وأهل اللغة منه حروفاً مجةوذد ذكر سيبوي
  .ونظائره عريضة أريضة. وجعل بعضعهم الفرار لغة يف الفرير. مجع بِرئ كَفَرير وفُراٍر، يعين ولد البقرة

به يل، وتوحشه حنوي، أن ولَيت النوم حدث هذا احملبوب الذي يريه إياي يف النوم؛ ح: ومعىن البيت
البخت ال تبلغ بنا العراق حىت يضيها او يفنيها ما تحملته من نداك، لثقل ما حملتها إياه، من البدرو 

  .واخللع وهذا حنو قول أىب العتاهية يصف اإلبل

  وإذا صدرن بنا صدرن قاال  فةًوردن بنا وردن مخ فإذا

  ."فليت النوم حدث عن نداكا":  راجع إىل الندى يف قوله:"أنضى"والضمري يف 

    

 "امن ثنائي أم عالَك أيعجب  وكَم طَرب المسامع لَيس يدري"

 "الشعر ِفهِرى والمداكا وذَاك  وذاك النشر ِعرضك كان ِمسكا"

منه، أجودة شعري فيك، أم اي طرب السامع ال ستماع شعري، ليس يدري أي األمرين أوىل بالتعجب 
وعالك متناهية يف نوع العلى؛ فقد تساويا يف السبق . رفعة عالك يف ذاا، ألن شعري متناٍه يف نوع الشعر

ولوال البيت الذي بعد هذا، لعد جفاًء من املتنيب، لتسويته شعره يف نوعه بعال امللك يف نوعها، . والفضل
األريج الذي ذاع وشاع لشعري، إمنا هو لعرضك السليم : ردفه به، فيقوللكن حسن ذلك بالبيت الذي ا

وإمنا شعري هو مبرتلة الفهر . الكرمي، فن عرضك هو املسك الذي إمنا طبعه الطيب لذاته ال شعري
واملَداك، الذين يظهران فوح املسك، وينشران نشره، الن املسك إذا سحق كان أسطع لَعرفه، وأشيع 
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حهِلفَو.  

وأما شعري فلم يك له يف ذاته طيب، إمنا كان كااللة للطيب، أال ترى أن آلة الطيب ليس يف طبيعتها 
ذاك مبتدا، والنشر : "ذاك النشر"وقوله . فَوح، إال حبسب ما تعلق ذا من اجلوهر الذي صرفت يف صنعته

  .وذلك النشر نشر ِعرضك: وأراد. خرب املبتدأ: صفة له، وعرضك

فلذلك .  إن عىن بالِعرض اإلناء والذات، ألا جواهر، والنشر عرض، فال خيرب عن العرض باجلوهرهذا
 وذهب "ولكن الرب من آمن باِهللا": احتجنا إىل تقدير حذف املضاف، كما احتجنا إليه يف قوله تعاىل

من آمن " عرض، و "الرب"ن آمن باهللا ألن ، اي إميانُ م"ولكن الرب بر من آمن باهللا": سيبويه إىل أن التقدير
  .جوهر، فَقَجر احلذف مضافاً، ليخرب بالعرض عن العرض: "باهللا

وقد جيوز أن يكون التقدير، ولكن أهل الِبر من آمن باهللا، وذلك لتقابلُ اجلوهر باجلوهر : قال الفارسي
 ألن أهل الرب هم املؤمنون باهللا، "هو هو"اب  كذلك فيخرج إىل ب"من آمن باهللا"ألن أهل الرب جوهر، و 

وإن جعلت العرض هنا املَجد وسائر أنواع الفضائل، مل حيتج إىل حذف املضاف، ألن النشر واد 
 إىل آخر "كان ِمسكاً"وقوله . اي وكان ذاك الشعر: "وذاك الشعر ِفهري واملداكا"كالمها ليس جبوهر 

دققته وكان : صالية العطار، دكت الشيء دوكاً: واملَداك. "ر عرضكوذاك النش": تفسري لقوله: البيت
، لكنه شذ كما شذ املُسعط وأخواته، وإن اختلف "ِمفَعل"ألن بناء ما يعتمل به : "مدوكاً"القياس 

  .بناؤمها، فقد التقيا يف الشذوذ

 "اإذا لم يسِم حاِمده عنَاك  فال تَحمدهما واحمد هماماً"

حتمد الِفهر واملَداك اللذين عنيت ما شعري، ألن حقيقة الطيب ليس هلما، فال يستحقان شيئاً من اي ال
احلمد، وإمنا ينبغي لك أيها امللك أن حتمد نفسك اليت اقتنت املساعي، وأنبتت املعايل، باسندعاء القوايف، 

  .والثناء الوايف ويعين باهلُمام نفس املَِلك

اهلاء راجعة إىل اهلُمام، وأخرب عنه كما أخرب الغائب، ألنه قد أخرجه : " حامده عناكاإذا مل يسِم": وقوله
إذا " فلم يكن بد من أن يعيد إىل املوصوف ذكراً من صفته، ألن قوله "وأمحد هماما"ذلك املخرج لقوله 

سم حامده حمموداُ، فإمنا ، وأراد إذا مل يسمك حامده، وإذا مل ي"هلمام" يف موضع الصفة "مل يسِم حامده
  .يعنيك

  .لو مل يسِمك احلامد لعناك، والقوالن متقاربان واملعىن مشتق من قول أىب نواس: معناه: وإن شئت قلت

  فأنت كما نُثني وفوقَ الذي نُثنِي  ٍحالصنحن أثنينا عليك ب إذا

 يإنساناً فنت الذي نعن لغيرك  دحةجرت األلفاظُ يوماً ِبِم وإن
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  . كان حسنا، ولكنه محله على املعىن، ألن املراد يف كل ذلك املخاطبة"إذا مل يسِم حامده عناه": ولو قال

 "ايلقي بها أباك غداً  أغر له شَمائُل من أبيه"

اي قد أخذت شبه أبائك، صورةً وفعالً، وبنوك يستكملون شبهك ألم اآلن يشبهونك بعض الشبه، إذ 
وهذا . وا خصالك، فإذا استكملوها أشبهوك، وإذا أشبهوك وأنت تشيه أباك، فقد أشبهوا أباكمل يستكمل

  .فزيد يشبه خالداً: زيد يشبه عمراً وعمرو يشبه خالداً، النتيجة: تقول. يتألف يف الشكل األول من املِنطق

  "وآخر يدعِى معه اشِتراكَا  وفي األحباِب مخْتَص بوجٍد"

  .مئ إىل أن وجده لفِراق عضد الدولة طبيعي ال عرشي، وإن كان غريه يدعي مثل ذلك، فليس ذلكيو

    

 "من بكَى ممن تَباكَى تبين  إذا اشْتَبهتُ دموع في خُدوٍد"

كناية عن العرِضى، ألن التفاعل قد يأتى لغرض، إلظهار ِخالف : "تباكى"كناية عن الطبيعى، و: "بكى"
  .ا األمر به يف احلقيقةم

  : أنشد سيبويه

إذا تخازرتُ وماِبي من خزر  

إذا اشتبهت الدموع يف اخلدود، مبا هي عليه من اهلَمالن، : اي. ومايب من خزر دليل على ذلك: فقوله
  .وسرعة اجلَريان، مل يك هنالك بد من فصل يميز ِبين العرِضي والطبيعي

  .من الشرح املباركوهذا آخر ما انتهى 
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